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ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці та безпеки життєдіяльності №______
при використанні піротехнічних виробів (феєрверки,петарди,ракети тощо),
поводження з незнайомими людьми та підозрілими предметами,
студентами технікуму під час навчання та у вільний час
Загальні вимоги до студентів.
Правила поведінки студентів Нікопольського технікуму НМетАУ регламентують норми
поведінки студента та його відносини з викладачами, працівниками технікуму та іншими
студентами.
Правила поведінки складені на підставі закону України “Про освіту”, Положення про державний
навчальний заклад, нормативних актів Міністерства освіти і науки України.
Основним завданням Правил є формування у студента загальнолюдських моральних цінностей і
громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами,
викладачами та співробітниками технікуму, збереження традицій та іміджу НТ НМетАУ як
провідного навчального закладу у нашому місті.
Виконання Правил є обов’язковим для всіх студентів незалежно від форми навчання.

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної
відповідальності за їх порушення.
Правила поведінки студентів:
1.1. при використанні піротехнічних виробів (феєрверки,петарди,ракети тощо):
ПIРОТЕХНIКА Яскравий вид розваг, такий як запалювання петард, ракет та феєрверків є разом з
тим небезпечною та ризикованою справою. І це не дивно. Адже з використанням піротехнічних
засобів у небо злітають і вибухають тисячі вогнів. Але, іноді, буває, ці самі вогні не погаснувши
падають на дахи будинків і підпалюють їх, іноді вибухають під ногами перехожих, чи в руках
самих підпалювачів. Тому, задля захисту мирного населення та особистої безпеки якщо ви все ж
таки придбали петарди, ракети чи феєрверки або вирішили побути в місцях їхнього масового
застосування, суворо дотримуйтесь основних правил безпеки:
не купуйте петарди і феєрверки на стихійних ринках, в електричках, в підземних переходах, а
тільки в магазинах, що мають держліцензію на продаж піротехніки. Придбана з рук піротехнічна
іграшка може розірватися вже у момент підпалу, а як вона діятиме в процесі спалювання
порохової суміші – взагалі непередбачувано;
не підходьте до місця проведення феєрверку (салюту) ближче ніж на 300 – 400 м;
не збирайте залишки ракет, що впали на землю, вони можуть вибухнути прямо у вас в руках, і в
жодному разі не кладіть їх до кишені, це може привести до трагічного наслідку;
кожен виріб має бути забезпечений докладною інструкцією українською або російською мовою,
яка містить обмеження в користуванні за віком (чи можна давати в руки дітям) і правила
утилізації; переконайтеся, що термін їх придатності не закінчився. Багато нешкідливих хлопавок
після довготривалого зберігання стають смертельно небезпечними;
бавлячись з уже купленою піротехнікою, не намагайтеся дізнатися, що у ракети всередині. Не
виключено, що ваша цікавість може коштувати вам життя;
минайте стороною піротехніку з дефектами. Якщо корпус тріснув, роздувся або видно, що виріб
намок, навіть близько до нього не підходьте. Подивіться, чи немає на поверхні ракети сірого або

чорного нальоту. У будь-який момент вона може спалахнути від тертя;
якщо запальний шнур коротший ніж два сантиметри або зламаний, то після запуску ви не
встигнете відбігти на безпечну відстань;
піротехніку не можна зберігати без упаковки, в якій вона була продана. А вже тим більше не
носіть її в кишенях – суміш, яка містить порох, може від тертя вибухнути, а ви перетворитеся на
живий факел;
не лягайте спати відразу, якщо спалили в квартирі кілька бенгальських вогнів. Після цих забав у
повітрі залишається мало кисню, воно насичується шкідливими продуктами горіння. Тому після
забав з вогнем обов’язково провітріть приміщення;
не пускайте ракети біля будівель а тим більше всередині них. «Снаряд» калібру 30 мм здатний
при влучному потраплянні повністю знищити підприємство середніх розмірів або випалити
квартиру; салют – штука також запальна. Температура крапель магнієвих сполук, що
утворюється при горінні, сягає 3000 градусів;
до будь-якого піротехнічного виробу не можна підходити раніше, ніж через дві хвилини після
закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не підходити ще довше. До речі, якщо в
пристрої закладено більш ніж 90 зарядів, купувати його не радимо. Це вже професійне
устаткування. У невмілих руках воно може виявитися дуже небезпечним;
піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів.
Найкраще закидати її снігом; у жодному разі не знищуйте непридатні петарди в багатті або в печі.
Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише
після цього викиньте разом із звичайним сміттям.
1.2. поводження з незнайомими людьми:
- не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема не передавати їм цінні речі,
ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на
допомогу й швидко йти до людей;
- не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу.Скажіть, що не
знаєте, і швидко йдіть геть;
- перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 18-ти років – до 22 год. У темну пору
сезону – до настання темряви;
- діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо
незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро – вони у сусідів, а в цей час
зателефонуйте батькам і двері незнайомцям не відчиняйте;
- бути подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати
словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із
оточуючими керуйтеся толерантними відносинами;
- не заходити в під’їзд, ліфт із незнайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо
незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважнішими, оглядатися й перевіряти, чи не слідує
за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за
вами хтось іде, зупинитися й відійти у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас;
- під час перебування на дискотеці, треба завчасно попередити батьків, щоб зустріли вас після
заходу; слід керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокувати
оточуючих на агресивну поведінку діями і словами.
- у разі небезпечної ситуації звертатися до служби охорони закладу, викликати міліцію за номером
102, зателефонувати батькам.
1.3. поводження з підозрілими предметами:
Час від часу в землі відшуковують небезпечні знахідки — вибухові предмети, що й до сьогодні
являють велику загрозу життю i здоров’ю людей. Це рiзнi види боєприпасів: артилерiйськi
снаряди, артилерiйськi та реактивні міни, авiацiйнi бомби, iнженернi міни, ручні гранати. Зовні
небезпечні предмети нагадують безформеннi шматки металу. Роздивлятися їх та кидати у
вогонь не можна, адже це може призвести до нещасного випадку. Знайшовши небезпечний
предмет, сповiстiть про це дорослих.
Правила поводження з вибуховими небезпечними предметами (ВНП), невизначеними
предметами та речовинами:
- щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам’ятати, що доторкатися до вибухових або
невизначених предметів не можна, бо це небезпечно для життя;
- виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба добре запам’ятати
дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них пам’ятну мітку;

- про знайдені вибухонебезпечні предмети треба негайно сповістити працiвникiв місцевого
самоврядування, мiлiцii (102), найближчого підприємства, школи або просто дорослих, які є
поблизу.
До жодних самостійних дій вдаватися не можна!
Не можна користуватися без нагляду дорослих пiротехнiчними засобами: хлопавками, петардами,
феєрверками. Більш того, не можна зберігати їх вдома, адже вони належать до вибухонебезпечних
предметів. Мiра небезпеки зростає у випадку із саморобними пiротехнiчними іграшками: можна
отримати важкі опіки, втратити зір, скалічитися та навіть загинути. Так само існує висока
ймовiрнiсть спричинити пожежу, якщо бавитися з вогнем біля горючих i легкозаймистих речовин
та матеріалів.
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