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2019 р.
м. Івано-Франківськ

Про підготовку та проведення
протипожежних тренувань на
об’єктах університету у 2019 році

У відповідності до план-графіку проведення практичної підготовки осіб
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах,
організаціях м. Івано-Франківська, затвердженого міським головою 21 грудня
2018 року,
НАКАЗУЮ:

1. Провести у період з лютого по квітень 2019 року на об’єктах
університету із залученням всіх працівників протипожежні тренування на тему
«Дії працюючого персоналу при виникненні пожежі».
2. Навчальна мета протипожежних тренувань: набуття працівниками
практичних навичок щодо дій у разі виникнення пожежі.
Під час тренувань одночасно із заходами гасіння пожежі на початковому
етапі провести евакуацію працівників та студентів, відпрацювати питання
взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної
медичної допомоги.
3. Загальне керівництво протипожежними тренуваннями покласти на
інженера з охорони праці та протипожежної безпеки Скусяк Т.В.
4. Керівнику тренувань Скусяк Т.В.:
- розробити та затвердити плани проведення протипожежних тренувань
на об’єктах університету;
- за тиждень до початку протипожежних тренувань провести інструктажі
з працівниками щодо порядку дій персоналу у разі виникнення пожежі та
дотримання заходів безпеки.
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5. Комендантам об’єктів та завідуючим студентських гуртожитків:
- підготувати місця проведення практичних заходів, засоби імітації
умовної пожежі, вогнегасники, для отримання працівниками практичних
навичок з гасіння пожежі на початковому етапі;
- організувати перевірку наявності, справності та підготовку до
використання первинних засобів пожежогасіння.
6. Для оголошення ввідних працюючому персоналу, , вжиття заходів
щодо попередження помилкових дій учасників тренувань, які можуть
призвести до нещасних випадків, пошкодження обладнання та майна,
призначити посередників:
начальника служби цивільного захисту Штефюка В.М.;
інженера з охорони праці Перепечко О.Б.;
начальника відділу сторожової охорони Коробенюка М.В.
6.
початку.

Підготовку до протипожежних тренувань завершити за три дні до їх

7.
Контроль за проведенням \ протипожежних тренувань покласти на
інженера з охорони праці та протипожежної безпеки Скусяк Т.В.
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