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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
під час ручної обробки деревини
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 До роботи під час ручної обробки деревини допускаються особи, які пройшли
інструктажі на робочому місці про безпечні метопи роботи та з охорони прані Ні знання
закріплюють перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з
техніки безпеки оформляють у журналі
1.2.Небезпечність у роботі:
- пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом;
- пошкодження рук, тіла при запилюванні без застосування пристроїв.
1.3.Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.
2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний
убір.
2.2.Перевірте наявність інвентарю (щітки), справність верстака.
2.3.Розкладіть на верстаку інструменти, все зайве приберіть.
2.4.Без дозволу вчителя до роботи не приступайте.
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3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1.Надійно закріпіть матеріал, що обробляється, (деревину) у затискачах верстака.
3.2.Користуйтесь тільки справним, добре наточеним інструментом.
3.3.Працюйте лучковою пилкою тільки після того, як переконаєтесь, що полотно добре
3.4.Працюйте справним стругальним інструментом. Ручки інструментів повинні бути
зручними для роботи.
З 5.Прибирайте стружку, відходи. Своєчасно повертайте вчителеві інструмент
3.6.Не користуйтесь у майстерні відкритим вогнем та електронагрівником
3.7.Очищайте струги (рубанок, фуганок) від стружок дерев'яними клинами
3.8.У випадку псування інструменту під час роботи негайно замініть його
4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1.Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте вчителеві.
4.2.Перевірте стан інструментів і поскладайте їх.
4.3.Приберіть робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку і не змітайте
рукою.
4.4.Приведіть себе у порядок.
4.5.Виходьте з майстерні тільки з дозволу вчителя.
5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1 У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть
роботу і повідомте про це вчителя.
Інструкцію розробив учитель
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