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Зверніться за порадою

Якщо ви не знаєте, що потрібно робити, 
проконсультуйтеся зі своїм керівником.
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Дбайте про безпеку кожної 
людини

Переконайтеся в тому, що ви працюєте в 
безпечному середовищі. 
Переконайтеся, що ваші колеги також у 
безпеці. 
Виявивши будь-який чинник ризику, одразу 
повідомляйте про нього іншим людям. 
Працюйте так, щоб не наражати на 
небезпеку ані себе, ані інших. 
Не виконуйте роботу, що становить 
серйозний ризик.
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Повідомляйте про чинники 
ризику на робочому місці

На робочому місці ви маєте перебувати в 
безпеці. 
Якщо ви помітили будь-яке відхилення від 
норми (аномалії в роботі обладнання чи 
потенційні чинники ризику), поінформуйте 
про це свого роботодавця та спеціаліста 
з охорони праці. 
Роботодавець розповість вам, як усунути 
проблему.
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Підтримуйте порядок на 
робочому місці

Переконайтеся в тому, що ваше робоче 
місце добре організоване. 
Дотримуйтесь інструкцій роботодавця. 
Завжди кладіть речі на свої місця й 
підтримуйте порядок у приміщенні. 
Коли все розташовано на своїх місцях, 
прибирання не потребує багато сил і часу. 
Якщо на підлозі є якісь предмети, виникає 
ризик спотикання. 
Підтримання порядку на робочому місці 
знижує ризик спотикання та виникнення 
інших небезпечних ситуацій.
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Дізнайтеся про порядок дій у 
надзвичайній ситуації

До надзвичайних ситуацій відносяться 
пожежа чи інша подія, коли люди або майно 
опиняються в небезпеці. Якщо на вашому 
робочому місці сталася надзвичайна 
ситуація, дійте в такий спосіб:

1. Врятуйте людей, які опинилися в 
небезпеці.

2. Зробіть усе, щоб зменшити рівень 
заподіяної шкоди. 
Наприклад, якщо в приміщенні 
розпочалася пожежа, закрийте двері.  
Це уповільнить поширення вогню.

3 . Зателефонуйте до служби екстреної 
допомоги за номером 112. 
Спокійно вислухайте інструкції та 
надайте відповіді на поставлені 
питання.

4. Надайте першу допомогу людям, які її 
потребують.
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5. Допоможіть рятувальникам дістатися до 
потрібного місця. 
Зокрема, ви можете вийти на вулицю, 
щоб зустріти їх.

Ознайомтеся з порядком дій на робочому 
місці в разі виникнення надзвичайної 
ситуації.



ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТИЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ14

Дотримуйтеся робочих 
інструкцій

Неухильно виконуйте накази та 
розпорядження роботодавця. 
Надані інструкції допоможуть вам 
правильно виконувати свою роботу. 
Крім того, в інструкціях зазначається, який 
одяг і засоби індивідуального захисту 
потрібно носити. 
Використовуйте захисне спорядження та 
інше обладнання відповідно до отриманих 
вказівок.
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Носіть засоби захисту органів 
слуху

Високий рівень шуму призводить до 
погіршення слуху. 
Цьому можна запобігти, використовуючи 
захисні засоби. 
Якщо на вашому робочому місці надто 
шумно, роботодавець надасть вам засоби 
захисту органів слуху. 
Якщо рівень шуму перевищує 85 децибел, 
носіння засобів захисту органів слуху є 
обов'язковим.
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Зберігайте пильність під час 
роботи з хімікатами

Під час використання мийних засобів 
чи інших хімічних речовин ретельно 
дотримуйтесь інструкцій. 
До керівних вказівок відносяться 
попереджувальні символи, паспорти 
безпеки та інструкції, надані вашим 
роботодавцем. 
Хімікати є небезпечними для здоров'я 
людини. 
Саме тому потрібно використовувати 
відповідні засоби індивідуального захисту. 
Якщо захисне спорядження більше не 
виконує свою функцію, негайно повідомте 
про це роботодавцю.
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Дотримуйтеся правил 
безпечного підйому вантажів

Підйом важкого ящика чи іншого вантажу 
створює суттєве навантаження на спину. 
Належна техніка підйому спрощує ці 
операції та знижує ризик отримання травм. 
Дотримуйтеся таких правил:

1. Переконайтесь, що навколо вас 
достатньо вільного місця. 
Підійдіть якомога ближче до вантажу. 
Присядьте, стежачи за тим, щоб ступні 
та коліна були розташовані на одній 
лінії.

2. Надійно зафіксуйте вантаж у руках. 
Тримайте вантаж ближче до тіла, 
притисніть лікті до боків.

3 . Використайте для підйому м'язи ніг, не 
поспішайте. 
Постійно тримайте спину прямо. 
Не нахиляйтеся та не повертайте тулуб.
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Завжди намагайтеся здійснювати підйом на 
прийнятній висоті. 
За можливості, уникайте підйому вантажів 
із рівня підлоги. 
За можливості, також уникайте 
переміщення вантажу вище рівня плечей. 
Якщо на робочому місці є допоміжні 
засоби, обов'язково використовуйте їх для 
підйому.
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Розслабляйте свої м'язи під час 
перерв

Під час перерв робіть спеціальні вправи. 
Вони дають змогу трохи розтягнути та 
розслабити м'язи. 
Прикладом таких вправ є підняття п'яти. 
Це забезпечує розслаблення та 
відновлення м'язів. 
У такий спосіб підвищується ваша 
працездатність.
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Будьте обережними під час 
використання контейнерів на 
колесах

Працюючи з контейнерами на колесах, 
неухильно дотримуйтеся інструкцій. 
Спочатку переконайтеся в тому, що колеса 
та бокові частини контейнера перебувають 
у справному технічному стані. 
Подивіться, чи є на вашому шляху пороги 
або пандуси.

Штовхаючи або тягнучи контейнер 
за собою, тримайте спину прямо та 
використовуйте всі м'язи свого тіла. 
Не вивертайте спину або шию. 
Якщо на робочому місці є допоміжні 
засоби, обов'язково використовуйте їх для 
переміщення контейнера на колесах. 
Отримайте всі необхідні інструкції у свого 
керівника.
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Остерігайтеся рухомих частин 
обладнання

Уникайте небезпечного контакту з 
рухомими частинами робочого обладнання. 
Ці компоненти можуть розчавити або 
порізати ваші руки. 
Зберігайте пильність під час використання 
інструментів. 
Дотримуйтесь інструкцій роботодавця. 
Якщо ви помітили будь-які порушення в 
роботі обладнання, негайно повідомте про 
них своєму роботодавцю.
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Обережно працюйте з гарячими 
інструментами

Використовуючи інструменти, що 
нагріваються до високої температури, 
неухильно дотримуйтеся вказівок і будьте 
вкрай обережні. 
Зокрема, праски та відпарювачі створюють 
ризик отримання опіків. 
Не наближайтеся надто близько до гарячих 
компонентів обладнання. 
Надягайте засоби індивідуального захисту.



ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТИЛЬНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ28

Не порушуйте правила 
поводження із забрудненою 
білизною

Забруднена білизна містить бактерії та інші 
небезпечні мікроби. 
Її потрібно тримати окремо від інших речей. 
Працюючи із забрудненою білизною, 
надягайте засоби індивідуального захисту 
та дотримуйтеся інструкцій.

Забруднена білизна зберігається в жовтих 
тканинних мішках. 
Перш ніж відкрити цей мішок, надягніть 
засоби індивідуального захисту. 
Всередині тканинного мішка є спеціальний 
пластиковий пакет для білизни. 
Не відкривайте цей пластиковий пакет. 
Пластик розчиниться у воді під час прання.
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Примітки
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Знайомство з текстильною 
промисловістю 

Це керівництво призначене для підприємств, 
що здійснюють оброблення текстильних 
виробів. 
Воно буде корисним для тих, хто лише 
розпочинає працювати в цій галузі. 
У ньому за допомогою тексту та ілюстрацій 
описано безпечні методи роботи.
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