Правила безпеки
під час виконання робіт у пошкоджених внаслідок бойових дій
приміщеннях та на території Комунального вищого навчального
закладу «Харківська академія неперервної освіти
1. Заходи безпеки під час прибирання приміщень:
Обов’язково одягніть:
- одяг із довгими рукавами, щільні брюки, захисні (або щільні)
рукавички та взуття на товстій підошві, що може захистити від битого скла
та гострих предметів;
- респіратор, медичну маску, за відсутності складіть у декілька шарів
бавовняну тканину змочивши її водою та використовуйте замість маски;
Не виконуйте прибирання сміття безпосередньо руками:
під час підмітання підлоги або змітання мусору з поверхонь (битого
скла, будівельного сміття) обов’язково змочуйте його водою, це зменшить
шар пилу.
Після закінчення прибирання зніміть одяг, стряхніть з нього пил,
зніміть респіратор, помийте руки з милом.
2. Під час прибирання скла дотримуйтеся таких вимог безпеки:
- прибирати скло необхідно у рукавицях, за необхідності гострі грані
скла, додатково, захищати накладками з м’якого матеріалу;
- скло переносити у вертикальному положенні, а дрібні частини скла
- у ящику, відрі тощо;
- тару зі склом встановлювати вертикально.
3. Будьте уважні! Остерігайтеся:
- механізмів з антенами або приєднаних до них дротів;
- розтяжок дротів або дротів, що тягнуться від стороннього предмету
на відстань;
- якщо від предмету лунають звуки (схожі на цокання годинника,
сигнали через певний проміжок часу), мигтіння індикаторної лампочки;
- сторонніх предметів з джерелом живлення;
- протитанкових та протипіхотнихмін, мін-пасток, мінометних мін,
снарядів, авіаційних бомб, гранат.
4. Категорично забороняється:
- підходити, торкатися сторонніх предметів;
- палити, знаходячись поблизу них;
- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами
(вони можуть спровокувати вибух);

- заливати сторонні предмети рідинами, засипати ґрунтом або

намагатися чимось їх накривати;
- намагатися самостійно знешкодити знайдений сторонній предмет;
- здійснювати на нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий,
тепловий чи механічний вплив: вибухові речовини, отруйні та чутливі до
механічних впливів і нагрівання;
- заходити у кущі, високу траву.
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