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Про дотримання стану санітарно-гігієнічного
режиму, техніки безпеки та правил
протипожежної безпеки в комунальному
закладі «Кочетоцька загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради

Відповідно до річного плану школи-інтернату на 2012/2013 навчальний
рік лікарем школи Волох Л.Л. та інженером з охорони праці Захаровою Л.В.
в вересні місяці була здійснена перевірка дотримання стану санітарногігієнічного режиму, охорони праці та правил протипожежної безпеки
школи-інтернату. При перевірці враховано «Державні санітарні правила і
норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації

навчально-виховного

процесу

(ДСанПіН5.5.2.008-01)

Міністерства охорони здоров’я України», погодженого Міністерством освіти
і науки України від 05.06.2001 року № 1/12-1459 та затвердженого
Постановою

Головного Державного санітарного лікаря України від

14.08.2001 року № 63.
За наслідками перевірки санітарного стану школи та дотримання
санітарних норм встановлено:
- режим роботи

закладу відповідає вимогам та погоджений

Чугуївською санітарно-епідеміологічною службою 03.08.2012 року;

з

2
- розклад уроків враховує динаміку розумової працездатності учнів
протягом дня та тижня і поєднується з проведенням фізіотерапевтичних та
оздоровчих процедур, занять з лікувальної фізкультури і погоджений
Чугуївською санітарно-епідеміологічною службою;
- навчальні класи і кабінети обладнані меблями згідно з діючими
нормативними документами;
- промарковані всі шкільні меблі, діти розсаджені згідно росту та
наявності захворювань;
- кольорова мірна вертикальна лінійка для визначення учнями

не

обхідного розміру меблів у класних кімнатах є в усіх класах;
- в класних журналах в листках здоров’я вказано необхідний розмір
меблів для кожного учня;
- спальні обладнані ліжками з ортопедичними матрацами;
- складені та дотримуються вимоги до проведення повітряно-теплового
режиму;
- технічний інвентар для прибирання приміщень промаркований,
закріплений за кожним навчальним, спальним та допоміжним приміщенням і
зберігається окремо у спеціально виділених місцях разом із спецодягом;
- затверджений графік роботи з пилососом;
- медичні сестри відповідальні за дотриманням санітарних норм і
правил за закріпленими класами і приміщеннями школи;
- складений

та

затверджений

графік

генерального

прибирання

приміщень спального та учбового корпусів.
Проте, в класах і спальних кімнатах відсутні термометри для
вимірювання температури повітря.
При

перевірці

дотримання

правил

охорони

праці

та

правил

протипожежної безпеки в закладі встановлено:
- перевірені на відповідність нормам охорони праці зі складанням
відповідних

актів-дозволів

на

безпечну

експлуатацію

всі

навчальні
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приміщення, спортивні та ігрові майданчики, допоміжні приміщення,
приміщення харчоблоку та пральні;
- проведені випробовування на комплектність та міцність кріплення зі
складанням відповідних актів стаціонарних меблів, експонатів, спортивного,
технологічного та верстатного обладнання;
- проведені випробовування на надійність та відповідність паспортним
даним зі складанням відповідних актів спортивне обладнання, обладнання для
проведення практичних та лабораторних занять, технологічне обладнання
харчоблоку та пральні, верстатів та ручних інструментів в навчальних та
господарчих майстернях;
- проведені виміри опору захисного заземлення відповідно до вимог
«Правил

безпечної

експлуатації

електроустановок

споживачів»,

стану

внутрішнього контуру заземлення металевих корпусів електроприладів, а
також відповідність підключення заземлення блискавковідведення (технічний
звіт від 08.08.2012);
- проведено опосвідчення електроустановок до 1000 В зі складанням
відповідного акту;
- проведено атестацію робочих місць на шкідливість (Перелік робочих
місць,професій та посад, яким за результатами атестації робочих місць по
умовах праці підтверджується право на пільги та компенсації за шкідливі і
важкі умови праці від 01.10.2010.), згідно якої працівники школи, які
працюють в шкідливих умовах, мають право на додаткову відпустку та
доплату за шкідливість;
- станом на 01.09.2011 проведені вступні та первинні інструктажі з
учнями, інструктажі на робочому місці серед працівників школи з записом у
відповідних журналах згідно розроблених, затверджених та введених в дію
інструкцій.
Виходячи з вищезазначеного,
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НАКАЗУЮ:
1. Контролювати дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони
праці, безпеки життєдіяльності та правил протипожежної безпеки в закладі.
Постійно.
Лікар Волох Л.Л., інженер з ОП Захарова Л.В.
2. Забезпечити термометрами для вимірювання температури повітря класи та
спальні приміщення.
До 01.10.2012, лікар Волох Л.Л.
3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 10.09.2012 № 213 ознайомлені:
Волох Л.Л

_____________

Захарова Л.В.

_____________

Волох,
Захарова, 05746-262-17

