ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ
на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян
I. Общи условия
1. Пред компютъра да се седи удобно, без напрежение на тялото.
2. Дисплеят да бъде на нивото на очите. Разстоянието между очите и дисплея да е минимум
500 mm, между очите и клавиатурата — минимум 450 mm.
3. Мониторите да се нагласяват така, че да няма отблясъци и отражения.
4. В междучасията да не се гледа в мониторите, за да отпочиват очите. Да се спазва
изискването: 1 учебен час работа, 10 -15 min. почивка.
II. Организация на работата
1. В компютърните кабинети се влиза само в присъствието на преподавателя по информатика
и информационни технологии, отговарящ за кабинета.
2. Напускането става организирано след приключване на занятието или с разрешение на
водещият занятието.
3. При влизане и излизане от кабинетите, водещият занятието трябва да провери наличието на
всички компютри и периферни устройства.
4. Внасянето и използването на компютри и устройства в допълнение на инсталираните в
помещението става след разрешение на водещият занятието и Ръководител компютърен кабинет.
5. Незабавно се уведомява съответния преподавател или техническия персонал при:
 мирис на изгоряло, повишен шум от работещ компютър, размазано или трептящо
изображение на дисплея;
 неизправни компютри;
 липса на компютри или елементи от конфигурацията им;
 всяка необичайна ситуация.
III. Забранени във всички компютърни кабинети действия:
 разглобяване на устройства с каквато и да било цел;
 включване и изключване на кабели и интерфейси;
 промяна в конфигурацията на компютрите и размяна на компонентите им;
 промяна на общото разположение на техниката и мебелировката;
 пушене;
 консумацията на храни и напитки, както и внасянето им във форма, позволяваща
консумация;
 внасяне на обемисти предмети и багаж, на силно миришещи, дразнещи и опасни
предмети и вещества;
 въвеждане на животни.
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IV. Действия при възникване на опасност
ІV.1. При възникване на опасност незабавно се уведомява съответния преподавател и се изпълняват
неговите инструкции.
ІV.2. При авария или инцидент с компютър първото и задължително действие е изключването му
чрез изваждане на захранващия кабел от контакта.
ІV.3. При пожар и наличие на пожарогасител, той се ползва незабавно от намиращите се в
помещението.
V. Действия при евакуация
При необходимост от евакуация, помещението се напуска бързо, но без паника:
 първи напускат намиращите се най-близо до изхода;
 оказва се помощ на хора със затруднено придвижване;
 изнасят се внимателно хората, в невъзможност да напуснат сами;
 спазват се указателните табели за най-близкия авариен изход.
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