
1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы талаптары 

 

1.1. Қашықтан жұмыс істеу ерекшелігі: 

- Жұмыс беруші тұрған жерден тыс және стационарлық жұмыс 

орнынан тыс жұмыстарды орындау; 

- жұмысты Интернет желісі немесе басқа да ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар көмегімен алынған Жұмыс берушінің 

тапсырмалары немесе тапсырмалары негізінде орындау. 

1.2. Қызметкер қашықтықтан жұмыс істеу шеңберінде өзінің жеке 

жабдығын, бағдарламалық-техникалық құралдарын, ақпаратты қорғау 

құралдарын пайдалануға құқылы. 

1.3. Жұмыс беруші мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: 

- уәкілетті лауазымды тұлғалардың ұйғарымдарын орындау және 

қоғамдық бақылау органдарының ұсынымдарын белгіленген мерзімде қарау; 

- жұмыскерлерді жабдықпен және құралдармен жұмыс істеу кезінде 

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарымен таныстыру. 

1.4. Қашықтықтан (алыстан) жұмыс істеу кезінде қызметкерге қауіпті 

және зиянды өндірістік факторлар әсер етуі мүмкін: 

- электр тізбегіндегі кернеудің қауіпті деңгейі, оның тұйықталуы адам 

денесі арқылы жүруі мүмкін; 

- электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі; 

- статикалық электрдің жоғары деңгейі; 

- ионданудың төмендеуі; 

- шудың жоғары деңгейі; 

- жұмыс орнын ұтымсыз ұйымдастыру; 

- жұмыс орнының жеткіліксіз жарықтандырылуы; 

 -физикалық және нейропсихикалық жүктемелердің жоғарылауы. 

1.5. Қашықтықтан (алыстан) жұмыс істеген кезде қызметкер жұмыс 

орнында болған әрбір жазатайым оқиға туралы, өзінің денсаулық 

жағдайының нашарлауы туралы, оның ішінде жіті ауру белгілерінің 

байқалуы туралы өзінің тікелей басшысына хабарлауға тиіс. 

1.6. Қашықтықтан (алыстан) жұмыс істеу кезінде қызметкер міндетті: 

- оның міндетіне кіретін немесе әкімшілік жүктеген жұмысты, егер ол 

осы жұмысты қауіпсіз орындау ережелеріне оқытылса, орындауға; 

- орындалған жұмыс туралы есеп берудің тәртібі мен мерзімін сақтау; 

- жұмыстарды орындаудың қауіпсіз тәсілдерін қолдану; 

- жабдықты, бағдарламалық-техникалық құралдарды, ақпаратты қорғау 

құралдарын және өзге де құралдарды дұрыс пайдалану. 
 

2. Жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың 

талаптары 

2.1. Жұмыс орныңызды тексеріп, дайындаңыз, қажет емес заттарды 

алып тастау. 

2.2. Жабдықтар мен қондырғылардың жұмысқа жарамдылығын, 

жабдықтың электр желісіне дұрыс қосылуын тексеруз. Сымдардың жалаңаш 



бөліктері болмаған кезде, электрмен жабдықтау сымдарының және 

жабдықтың корпустарының механикалық зақымданбағанына көзбен қарап 

тексеру. 

2.3. Жұмыс орнының жеткілікті жарықтандырылуын тексеру. 

Компьютер экранында жарқылдың жоқтығына көз жеткізу. 

2.4. Жұмыста ақаулар анықталған жағдайда, бұл туралы тікелей 

басшыға  хабарлау және олар жойылғаннан кейін ғана жұмысқа кірісу қажет. 
 

3. Жұмыс уақытында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

талаптары 

3.1. Өзінің лауазымдық міндеттеріне сәйкес жұмысты орындау. 

3.2. Қауіпсіз жұмыс істеу үшін қажетті жарамды жабдықтар мен 

құралдарды қолдану, оларды тек олар арналған жұмыстар үшін ғана 

пайдалану. 

3.3. Жабдықтар мен құралдардың жай-күйі мен ақаусыздығын бақылау, 

оларды мерзімді түрде профилактикалық тексеру жүргізу. 

3.4. Жабдықтың, сымдар мен кабельдердің электр қоректендіру 

бауларының тартылуына, бұралуына, майысуына және қысылуына жол 

бермеу, оларда қандай да бір заттардың болуына және олардың қыздырылған 

беттермен жанасуына жол бермеу. 

3.5. Жабдықтың бетіне ылғалдың түсуіне жол бермеу. Электр кернеуі 

бар жабдықты дымқыл немесе дымқыл шүберекпен сүртпеу (қуат сымының 

штепсельдік қосқышының ашасы розеткаға салынған кезде). 

3.6. Жабдықпен жұмыс істеу кезінде жол берілмейді: 

- қуат қосулы кезде жүйелік блоктың (процессордың) артқы панелін 

ұстауға; 

- қуат қосулы кезде перифериялық құрылғылардың интерфейс 

кабельдерінің қосқыштарын ауыстыруға; 

- құрылғылардың жоғарғы панелдерін қағаздармен және бөгде 

заттармен қоқыстауға; 

- жабдықтың элементтерін дымқыл қолмен ұстауға; 

- қуатталған жабдықты тасымалдау және жылжытуға; 

- қатты салқындатылған (қыста көшеден әкелінген) жабдықты қосуға; 

- жабдық корпусын ашуға және оларды өз бетінше жөндеуге. 

3.7. Қағаз парағын (лентасын) басып шығару құрылғыларында кептеген 

жағдайда парақты (лентаны) алу алдында процесті тоқтату және құрылғыны 

электр желісінен ажырату қажет. 

3.8.Қызметкер ұтымды жұмыс позициясы жұмыс барысында 

шаршауды азайтуға көмектесетінін білуі керек. 

3.9.Компьютермен жұмыс кезінде реттелетін үзілістерді сақтау. 

Реттелген үзілістер кезінде нейро-эмоционалды стрессті, визуалды 

анализатордың шаршауын азайту, физикалық белсенділік пен 

гипокинезияның әсерін жою, познотоникалық шаршаудың дамуын 

болдырмау үшін көзге арналған жаттығулар кешенін орындау керек немесе 

физикалық үзілістер ұйымдастырылуы керек. 



3.10. Колледжге және кері қайтуға барған жағдайда: 

- жолда төтенше жағдайлардан аулақ болу; 

- жол қозғалысы ережелерін және көлік құралдарында жүріс-тұрыс 

ережелерін сақтау; 

- көлік құралдарын айналып өту және жүру бөлігінің көрінуін 

шектейтін басқа да кедергілер кезінде сақ болу; 

- қолайсыз ауа райы жағдайларында (көктайғақ, қар жауу, тұман) 

ерекше сақ болу; 

- агрессивті адамдармен байланыста болудан аулақ болу. 

4. Авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

талаптары 

4.1. Жұмыс орнында аварияға қауіп төндіретін жабдықтың бұзылуы 

туындаған кезде: оны пайдалануды, сондай-ақ оған электр энергиясын беруді 

тоқтату; ақаулар туралы тікелей басшыға баяндау және алынған нұсқауларға 

сәйкес әрекет ету. 

4.2. Электр энергиясын беруді тоқтатқан кезде жабдықты өшіру. 

4.3. Ерекше дыбыс, күйіп қалған иіс, компьютерді және басқа 

жабдықты еріксіз ажырату кезінде жұмысты дереу тоқтатып, бұл туралы 

тікелей басшыға хабарлау. 

4.4. Жабдықпен байланысты өрт туындаған кезде жұмысты тоқтату, 

101 немесе 112 телефоны бойынша өрт күзетін шақыру, жабдықты электр 

желісінен ажырату, электр желісін токтан ажырату қажет. Қолда бар өрт 

сөндіру құралдарымен жану ошағын сөндіруге кірісу. 

4.5. Жабдықты пайдаланудан жарақат алған немесе көңіл-күйі 

нашарлаған жағдайда қызметкер жұмысты тоқтатуға, тікелей басшыны 

хабардар етуге және медпунктке жүгінуге (103 немесе 112 телефоны 

бойынша қалалық жедел жәрдем шақыруға) тиіс. 

 5. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау талаптары 

 5.1. Жұмыс аяқталғаннан кейін жабдықты тексеріп, өшіріп, жұмыс 

орнын ретке келтіру керек. 

 5.2. Құжаттарды сақтауға арналған орындарға апару. 

 5.3. Жұмыс кезінде анықталған барлық кемшіліктер туралы тікелей 

басшыға хабарлау. 
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