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І. Загальні положення
1.1. До роботи допускаються особи, які пройшли навчання інструктаж з техніки та 

оволодіння практичними навиками безпечної експлуатації.
1.2. Кожен працюючий дотримується правил внутрішнього розпорядку Черкаського 

державного бізнес-коледжу (далі -  заклад).
1.3. При експлуатації електроплити необхідно:
1.3.1. Прибрати волосся під головний убір чи хустку, застебнути рукава або закотити 

по ліктьовий суглоб.
1.3.2. Перевірити справність інвентарю та посуду, потрібного для виконання даної 

роботи.
1.3.3. Підтримувати своє робоче місце в чистоті.
1.3.4. Додержуватись правил особистої гігієни. При проливанні жиру або рідини на 

підлогу витерти насухо.
1.4. Працювати можна тільки на справному обладнанні.
1.5. Залишати працююче обладнання без догляду забороняється.
1.6.. Вимоги даної інструкції є обов'язковими для всіх користувачів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1 .Перед початком роботи необхідно:
- перевірити санітарний стан камери жарової шафи;
- перевірити надійність заземлення і справність пакетних перемикачів, які після 

перевірки поставити в положення ,вимкнуто", та наявність гумових килимків;
- перевірити стан електричних конфорок та їх горизонтальне положення;
- вимкнути загальний пусковий пристрій, електричні конфорки.
2.2. При експлуатації жарової шафи поставити терморегулятор на необхідну 

температуру, не залишаючи її без нагляду.
2.3. При виявленні недоліків в роботі електроплити доповісти про це керівникові.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Посуд наповнювати рідиною не більше 80% його об'єму.
3.2. Слідкувати за тим, щоб рідина не проливалась на плиту, так як це може 

призвести до опіків паром та замикання електропроводки.
3.3. Не залишати ввімкненими не завантажені конфорки.
3.4. Слідкувати за тим, щоб поставлений на плиту жир не спалахнув від високої 

температури.
3.5. Переміщати посуд з рідиною по поверхні плити обережно, без ривків.

4. Вимоги безпеки під час аварійних ситуацій
4.1. При короткому замиканні і пожежі негайно відключити плиту рубильником від 

електромережі.
4.2. При виявленні пробивання струму на корпус плити відключити плиту 

рубильником від електромережі.
4.3. Надати першу медичну допомогу при травмуванні засобами з медичної аптечки.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1. Вимкнути конфорки та відключити плиту від електромережі
5.2. Після охолодження плити відчистити її від продуктів, що підгоріли і протерти 

вологою ганчіркою, піддон промити содовим розчином і просушити.
5.3. Прибрати своє робоче місце, відходи виробництва віднести на смітник.
5.4. При виявленні недоліків в роботі електроплити доповісти завідуючу гуртожитку.


