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Головною метою Ковельського медичного коледжу  

є створення для кожного студента та працівника безпечних  

умов праці та безпечної експлуатації обладнання,  

зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів  

на організм людини і як наслідок – зниження травматизму. 

 

 



  

 

Робота служби охорони праці Ковельського медичного коледжу            

здійснюється відповідно до плану, затвердженого директором             

навчального закладу.  У своїй діяльності служба охорони праці            

керується Конституцією України, законами України,                        

Кодексом законів про працю України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з         

питань охорони праці, Статутом, Правилами внутрішнього             

трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора      

навчального закладу.   

 



   

 

Для студенти  вивчають  такі дисципліни: «Безпека життєдіяльності»,               

«Захист  Вітчизни», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі». 

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки                  

життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової        докуд  

та внутрішньої  документації коледжу  

з питань охорони праці. 

 



   

 

 

 

Нормативно-правова документація: Закони України; Постанови КМ України;                        

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;        

накази Міністерства освіти і науки України;  розпорядження Волинської ОДА;  

Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці: Колективний договір з розділом     

“Охорона праці”; Положення про охорону праці,  накази по коледжу;  річний план роботи            

коледжу (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності); комплексний план заходів щодо о

рганізації роботи з охорони праці;  Положення про адміністративно-громадський контроль;     

журнали для реєстрації інструктажів; журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП;             

журнали реєстрації нещасних випадків; журнал обліку вогнегасників; інструкції з ОП та БЖ,               

пожежної безпеки; журнал техногенної безпеки; акти перевірок коледжу до початку  

навчального року;  пам’ятки з ОП та БЖД,. 

 



  Створення безпечних умов праці та навчання: 

у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та       

забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону        

України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових                   

документів з цих питань; 

складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та  

профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”. 

Питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та                

інструкціях з ОП; створено комісію з охорони праці:створено комісію з 

огляду будівель і споруд; назначено відповідальних за корпуси ; 

складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року; 

здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і       

охорони праці у коледжі. 

Робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності 

до вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці                  

учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних  

закладах ” 



  

 

 

 

 

 

Своєчасно проінформовано працівників про основні вимоги        

законів та  інших нормативно-правових актів з охорони праці,       

проведено  інструктажі з відповідними записами у журналах 



   

 

 

 

 

Профілактика нещасних випадків (зі студентами): 

Тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної бепеки. 

Навчальні предмети “Захист Вітчизни” (медична допомога),                             

“Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці». 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

Виховні години, акції, виставки тощо. 

Інформаційний куточок. 

Індивідуальна роз’яснювальна робота. 

Загальноколеджеві конференції, семінари, круглі столи, тренінги. 

Інформаційно-просвітницька робота співробітників МНС, ДАІ,  

пожежної охорони, працівників медичних установ та соціальних служб. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ. 

 

                          БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 
 

  

 


