
Україна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Наказ 

03.03.2015 р.                    м. Новгород-Сіверський № 8

Про заходи безпеки на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
терористичних актів, диверсій

На виконання розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 січня
2015  р.   № 47-р  «Про  встановлення   режимів  підвищеної   готовності  та
надзвичайної ситуації», наказу Управління освіти і науки від 02.03.2015 року
№ 70 «Про заходи безпеки на випадок виникнення надзвичайних ситуацій,
терористичних актів, диверсій»

НАКАЗУЮ:

1. Для виконання заходів щодо забезпечення безпеки під час навчально-
виховного процесу:

1.1  запровадити  на  вході  у  будівлі  навчальних  закладів   жорстку
пропускну систему для недопущення проникнення у них сторонніх осіб без
дозволу адміністрації; 

Черговий адміністратор, 
викладач, черговий по гуртожитку

 1.2   посилити режим безпеки для недопущення  внесення у приміщення
вибухонебезпечних  та  інших  підозрілих  предметів,  що  можуть  завдати
шкоди здоров`ю і життю студентів та працівників навчального закладу;

Черговий адміністратор, 
викладач, черговий по гуртожитку

 1.3  посилити  контроль  за  перебуванням  на  території  навчального
закладу,  особливо  в  приміщеннях,  сторонніх  осіб  не  причетних  до
проведення навчально-виховного процесу;

Черговий адміністратор, 
викладач, черговий по гуртожитку

 1.4  впровадити  регулярну  перевірку   приміщень  та  території
навчального закладу для виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих
предметів; 

Заступник директора
 з АГР,зав гуртожитком,

прибиральники приміщень,
прибиральник території



 1.5 під розпис ознайомити працівників навчального закладу з наказом
по  навчальному  закладу  «План  дій  працівників   на  випадок   виникнення
загрози надзвичайних ситуацій»;

Начальник штабу ЦО,
інженер з ОП

1.6  провести  з  студентами  позапланові  інструктажі  з  безпеки
життєдіяльності  про  правила  поводження  при  виявленні  підозрілих
вибухонебезпечних предметів;

Керівники груп
1.7 відпрацювати з учасниками навчально-виховного процесу практичні

дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, надання першої допомоги
травмованим і потерпілим;

Начальник штабу ЦО 
Викладачі

1.8  вжити заходів щодо приведення захисних споруд цивільного захисту
у    відповідність до вимог чинного законодавства.

Заступник директора
 з АГР,зав гуртожитком

1.9  розмістити  біля  входів  у  захисні  споруди  та  найпростіші  укриття
напису  «Укриття»,  показчиків  із  зазначенням  адреси,  місця  зберігання
ключів, відповідальної особи та номера її телефону.

                                                                                        Інженер з ОП
1.10 про факти загрози вчинення терористичних актів, підготовку вибухів,

підпалів,  виявлення  вибухових  пристроїв,  підозрілих  вибухонебезпечних
предметів тощо терміново повідомляти на телефони 101, 102 та інформувати
Управління освіти і науки облдержадміністрації на телефон (04622) 3-33-37,
3-10-91.

2. Затвердити  «План дій працівників  на випадок  виникнення загрози
надзвичайних ситуацій».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

Директор Т.В. Никифоренко


