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ІНСТРУКЦІЯ  

з охорони праці  працівників закладу в умовах  дистанційного навчання  

 

1. Загальні положення 

1.1. Інструкція з охорони праці встановлює загальні вимоги щодо безпеки діяльності 
працівників закладу в умовах дистанційної роботи.  
1.2. Дана Інструкція поширюється на всі місця де виконується дистанційна робота та 
є обов’язковою для виконання всіма учасниками освітнього процесу.  
1.3. Інструкція встановлює порядок безпечного виконання трудових умов в умовах 
дистанційного навчання.  
 

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи під час                                

дистанційної роботи 

2.1. Перевірте стан робочого обладнання на справність.  
2.2. Перевірте готовність робочого місця для роботи.  
 

3. Вимоги безпеки життєдіяльності під час дистанційної роботи 

3.1. Чітко визначити строки, місце та час виконання дистанційної роботи.  
3.2. У разі продовження строку дистанційної роботи слід телефонувати в останній 
день визначених термінів до адміністрації закладу для визначення нового терміну.  
3.3. У випадку якщо необхідність дистанційної роботи виникла за рахунок 
карантину, пандемії або у випадку надзвичайних обставин, не покидати житла, якщо 
на то немає поважних причин.  
3.4. Перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, 
чітко виконувати правила дорожнього руху. 
3.5. Перебуваючи вдома, на вулиці, працівники закладу повинні чітко виконувати 
правила пожежної безпеки. 
3.6. Перебуваючи вдома, на вулиці, працівники закладу повинні чітко виконувати 
правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо. 
3.7. Під час дистанційної роботи працівники закладу  повинні виконувати правила 
запобігання захворювань на грип, інфекційні й кишкові захворювання тощо. 
3.8. В умовах воєнного стану  можливі сигнали повітряної тривоги. 
- Почувши відповідний сигнал, потрібно пройти в безпечне місце. Якщо це 
приватний будинок, то потрібно спуститися в підвал. Якщо  квартира, то 
заховайтеся в комірчину або ванну кімнату. Ці приміщення більш захищені та 
безпечні.  
- Пам’ятайте правило «двох стін», під час повітряної тривоги будьте якнайдалі від 
вікон. 
- Йдучи в безпечне місце, не забудьте прихопити із собою теплі речі та пляшку води. 
Невідомо, скільки часу доведеться чекати. 
 
 
 



4. Вимоги безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану  під час онлайн-

уроків, коли вмикається сигнал «Повітряна тривога» 

4.1 Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» педагоги повинні 
дотримуватися  наступного алгоритму дій: 
- спокійно повідомити учням, що оголошено сигнал повітряної тривоги, а тому 
треба припинити заняття; 
- акцентувати увагу учнів на тому, що вони мають пройти в безпечне місце, 
встановлене їхніми родинами; 
- нагадати учням, що після сигналу «Відбій повітряної тривоги», вони доєднуються 
до занять за розкладом; 
- попросити учнів вийти з конференції та вимкнути комп’ютер (ноутбук, планшет, 
телефон), якщо урок проводиться онлайн в режимі реального часу; 
- дочекатися, щоб усі учні вийшли з онлайн-конференції; 
- після відміни сигналу «Повітряна тривога», педагоги чекають приблизно 10 хв., 
потім продовжують чи розпочинають онлайн-урок. 

 

5. Вимоги безпеки життєдіяльності при виникненні надзвичайної або аварійної 

ситуації 

5.1. Відключити від електричної мережі екранні пристрої. 
5.2. Не панікувати, не кричати, не метушитися, а чітко і спокійно виконувати дії, які 
передбачені щодо виявленої ситуації.  
5.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю, потрібно зателефонувати до служб 
екстреної допомоги за телефонами:  
101– пожежна охорона;  
102 – поліція;  
103 – швидка медична допомога;  
104– газова служба;  
коротко описати ситуацію, назвати адресу, де сталася надзвичайна ситуація, а також 
своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.  
5.4. У разі можливості слід залишити територію аварійної небезпеки.  
 
 

 


