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Н А К А З
від 02.12.2019 №29-з 
м. Маріуполь

Про організацію профілактичної 
роботи з безпеки життєдіяльності 
в зимовий період 2019-2020 
навчального року

З метою запобігання та зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуац 
які можуть викликати людські жертви, суттєве погіршення стану здорбн’я 
матеріальні збитки, створення належних умов для функціонування Маріупольського 
медичного коледжу в зимовий період 2019-2020 навчального року, збереження життя 
і здоров’я студентів та працівників,

Н А К А З У Ю :

1. Завідувачу господарством коледжу Алексєєвій А.О.
1.1. Проводити щоденні обстеження території коледжу і прилеглих 

територій з метою виявлення об’єктів, що становлять потенційну небезпеку.
1.2. Доручити сторожам проводити заходи зазначені в п. 1.1. в вихідні та 

святкові дні.
2. Куратором груп (Аргунова, Гладченко, Вівчарик, Кобзєв, Цехова).
2.1. Провести бесіди із студентами щодо безпечного поводження на воцойм 

та льоду, з безпеки дорожнього руху, за темами «Бути обережними взимку»; <<||ах'о| 
безпеки під час ожеледиці», «Як вибратися з крижаної пастки», «Правила поведінки 
на воді та льоду»,

Термін: до 20.12.2019р
2.2. Провести інструктаж за інструкцією №9 з безпеки життєдіяльності

пій час зимового періоду. Термін: до 27.12.201Яр||
3. Працівниками і студентам коледжу. ’
3.1. Звернути увагу на виконання правил особистої безпеки: н
3.1.1. Обходити металеві кришки люків: вони вкриті льодом можуть бути ., 

погано закріплені та перевертатися, що створює додаткову небезпеку травмування
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3.1.2. Не перебігати проїжджу частину дороги під час снігопаду та 
ожеледиці, оскільки за таких погодних умов значно збільшується гальмовий 
шлях автомобілів, а падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести
до каліцтва або загибелі.

3.1.3. Взяти до уваги: значні нагромадження снігового шару сприяють 
активному утворенню бурульок на покрівлях споруд. Слід триматись на 
безпечній відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний,, |

4. заступнику директора з навчальної роооти у зун с л із ., /тлексєєвш
4.1. Провести інструктаж з працівниками коледжу за інструкцією № 9; 

повторний інструктаж з пожежної безпеки.
Термін: до 27.12.

4.2. Розмістити на сайті коледжу пам’ятки з безпечної поведінки в зи 
період.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора Т.С. Колда

Надіслано: до справи. Викладацька, НЧ, завгосп.


