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ІНСТРУКЦІЯ 
щодо дій  при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій 

учасників навчально-виховного процесу Вінницького кооперативного інституту та 

коледжу економіки і права 

 

1. Загальні положення.   
1.1. Дану інструкцію розроблено відповідно до типової інструкції,  розробленої  

Українським НДІ цивільного захисту відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту 

України. 

1.2. В навчальному  закладі (далі ВКІ)  встановлено режим повсякденного функціонування 

ланки єдиної державної системи цивільного захисту: 

Режим встановлюються керівником навчального закладу. 

1.3. Усі учасники навчально-виховного процесу ВКІ повинні знати та суворо виконувати 

вимоги даної  інструкції щодо дій  при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.  

 

2. Характеристика можливої обстановки в районі навчального закладу при 

виникненні надзвичайної ситуації. 
Можливими джерелами  потенційної небезпеки поблизу ВКІ  є: 

1. КП «Вінницяоблводоконал» (набезпека хімічного забруднення, хлор 50 т.); 

2. Нафтобаза ПП ТОВ «Навфта - Вінниця» (вибухо- та пожежонебезпека); 

3. ТОВ «АГРАНТА ФРУТ Україна» (небезпека хімічного забруднення, аміак 5 т). 

 

3. Порядок оповіщення адміністрації та учасників навчально-виховного процесу про 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. 
3.1. Оповіщення учасників навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій 

проводиться за заздалегідь розробленою схемою. 

3.2. Адміністрація у неробочий час оповіщається телефоном (вказується відповідальний 

виконавець). Залежно від обстановки оповіщається й решта персоналу. 

3.3. При отриманні інформації про надзвичайну подію під час навчальних занять 

подається три довгих дзвоника,  що буде означати подання попереджувального сигналу 

«Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо- та телеприймачі для 

прийняття повідомлення. 

3.4. Кожний  учасник навчально-виховного процесу повинен знати сигнали оповіщення 

цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

4. Порядок укриття в захисних спорудах цивільного захисту. 
4.1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою або початком 

забруднення повітря хімічно небезпечною чи радіоактивною речовиною всі учасники 

навчально-виховного процесу підлягають укриттю в захисній споруді цивільного захисту 

(приміщення цокольного поверху).  

 

5. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації 
5.1. При проведенні термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу  з 

небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий транспорт 

працівників ВКІ, які повинні надавати його в розпорядження адміністрації. 

 

6. Додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження небезпечних 

інфекційних захворювань 



6.1. Якщо на території ВКІ або поблизу нього виникла небезпека розповсюдження 

особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі учасники навчально-виховного 

процесу повинні суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної служби щодо 

проведення термінової профілактики та імунізації, ізоляції та лікування виявлених хворих, 

дотримуватися режиму із запобігання розповсюдженню інфекції. 

 

7. Особливості дій учасників навчально-виховного процесу при деяких 

надзвичайних ситуаціях. 

7.1. При загрозі хімічного ураження оповіщаються всі працівники та студенти, які 

знаходяться на території підприємства. 

7.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються 

вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із будівлі й вхід до неї 

припиняється до особливого розпорядження адміністрації. 

7.3. Працівникам та студентам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно 

вживаються заходи із забезпечення відвідувачів ватно-марлевими пов’язками. 

7.4. Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень (посада, прізвище), за 

забезпечення працівників та студентів засобами індивідуального захисту (посада, 

прізвище). 

7.5. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники та студенти , хімічно 

небезпечної речовини працівники та студенти  повинні вийти (вказати куди) або з дозволу 

адміністрації залишити зону забруднення. Виходити із зони необхідно тільки у засобах 

індивідуального захисту та рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру. 

7.6. При виникненні пожежі на підприємстві всі працівники та студенти зобов’язані 

суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно з 

Планом евакуації. 

7.7. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки та організацію дій 

учасників навчально-виховного процесу при загрозі або виникненні пожежі покладається 

на (посада, прізвище). 

7.8. При радіоактивному забрудненні території навчального закладу або при загрозі 

забруднення всі працівники та студени  повинні уважно слідкувати за мовним 

повідомленням управління з питань надзвичайних ситуацій, яке передається по радіо та 

телебаченню після попереджувального сигналу «Увага всім», за інформацією інших 

засобів масової інформації про обстановку в місті та суворо виконувати рекомендації із 

захисту від радіоактивного зараження. 

7.9. Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль за дотриманням 

режиму поводження й роботи працівників та студентів, який дозволяє максимально 

понизити наслідки радіоактивного опромінення, покладається на (посада, прізвище). 

7.10. При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих працівники та студенти 

ВКІ  по розпорядженню адміністрації повинен зупинити навчання, виконати необхідні 

протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання, підготуватися 

до евакуації або вивезення до безпечного місця найбільш цінних матеріальних засобів. 

7.11. Контроль за обстановкою на території навчального закладу при стихійних лихах і за 

вжитими заходами захисту персоналу покладається на (посада, прізвище). 

7.12. Якщо з’явилися постраждалі, їм надається перша медична допомога із залученням 

санітарних дружин або постів ВКІ, вживаються заходи з госпіталізації постраждалих до 

медичних закладів. 

7.13. Працівник (посада, прізвище) постійно слідкує за інформацією, яку надає управління 

з питань надзвичайних ситуацій, про обстановку в місті та доводить її до адміністрації й 

персоналу навчального закладу. 

7.14 При надходженні анонімної інформації про загрозу на території підприємства або 

поблизу нього терористичного акту працівник, який прийняв її, повинен терміново 

доповісти керівнику підприємства та до правоохоронних органів і діяти згідно з 

розпорядженнями та рекомендаціями. 


