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ІНСТРУКЦІЯ 

 

Інструкція з охорони праці 

при проведенні туристично-масових заходів 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Відповідальний за проведення туристично-масових заходів  

дотримується гігієнічних норм і вимог з охорони праці, пожежної та 

електробезпеки. 

1.2. Інженер по охороні праці проводить інструктаж з відповідальними за 

проведення спортивно-масового заходу, черговими вчителями, класними 

керівниками, класоводами, а ті в свою чергу з учнями про заходи пожежної 

безпеки і правилами евакуації дітей з табору на випадок пожежі, та 

правилами поведінки учнів. 

1.4. На час проведення туристично-масових заходів необхідно обов’язково 

організувати чергування учнів та вчителів, а приміщення забезпечити 

необхідною кількістю первинних засобів пожежегасіння. Використовувати 

засоби пожежегасіння для господарських та інших потреб, що не пов’язані з 

пожежегасінням, категорично заборонено. 

1.5. Палатки повинні бути розташовані таким чином щоб було зручно 

входити ,виходити з них. 

1.6. Кількість платок у таборі треба встановлювати з розрахунку 

установлених норм. Проходи і виходи з табору, призначених для евакуації 

людей, повинні бути вільними. 

 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком проведення  

туристично-масових заходів 

 



2.1. Перед початком туристично-масових заходів табір повинен бути 

ретельно прибраний. Повинно бути забезпечено достатнє штучне освітлення 

в нічний час. 

 2.2. Відповідальний за проведення туристично-масових заходів перед 

початком їх проведення повинен ретельно оглянути табір, запасні виходи, 

особисто переконатись в повній готовності їх у протипожежному відношенні 

та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежегасіння, 

перевірити справність електроапаратури, задіяної на туристичних заходах, 

надійність обладнання. 

 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  

туристично-масових заходів 

 

3.1. Під час проведення туристично-масових заходів з учнями повинні 

невідлучно перебувати класний керівник чи класовод. Вони зобов’язані 

стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення заходів. 

Необхідна також обов’язкова присутність медичного працівника для надання 

у разі потреби першої медичної допомоги.  

 

 

IV. Вимоги безпеки після закінчення туристично-масових заходів 

 

4.1. Прибрати територію табору, класоводи і класні керівники 

організовують виведення школярів з наметового містечка.  

 

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

 

5.1. У випадку пожежі керівник заходу зобов’язаний: 

а) негайно повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину за 

телефоном 101, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної 

частини; 

б) вжити всіх залежних від нього заходів щодо евакуації дітей з 

табору(дітей молодшого віку евакуювати в першу чергу). Евакуацію дітей 

треба починати з приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, 

яким загрожує небезпека поширення пожежі;  

в) направити евакуйованих дітей у безпечне місце (будівлю);  

г) одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й 

наявними в установі засобами пожежегасіння; 

д) для зустрічі викликаної пожежної частини або дружини треба виділити 

особу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини (дружини), що 

прибула, про те, чи всі діти евакуйовані з будівлі, яка горить, або задимлена, і 

в яких приміщеннях ще залишилися люди. 

5.2. В разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і 

викликати швидку медичну допомогу по телефону 103. 
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