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Elektrodrošības instrukcija Futbola Skolas Sigulda audzēkņiem un
personālam

Šajā Elektrodrošības instrukcijā aprakstīta cilvēku rīcība bojātu un veselu elektroiekārtu, vadu,

staciju tuvumā un nelaimes gadījumos.

Elektrodrošības instrukcija paredzēta kā praktiskais mācību līdzeklis Futbola Skolas Sigulda

izglītojamajiem un darbiniekiem, lai samazinātu iespējamo apdraudējumu, apgūstot zināšanas

par Elektrodrošību, rīcību traumu un bojātu elektroiekārtu gadījumos. Izstrādāto instrukciju

var izmantot Skolas izglītojamie, darbinieki, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti,

kompetentie speciālisti u.c., kas savā ikdienas darbā saskaras ar Elektroiekārtām.

Par elektrodrošības noteikumiem skolēnus informē atbilstošās treniņa grupas treneris mācību

gada sākumā un atkārtoti pēc nepieciešamības un par šo faktu apliecina instruktāžas izdrukā ar

skolēnu parakstiem, atzīmi “Iepazinos” un datums.

1. Veikt darbības ar elektroiekārtām pēc pedagoga uzaicinājuma un uzsākot darbu

pārliecinies, ka elektroiekārta ir darba kārtība (nav noputējusi, nav acīmredzamu

bojājumu: bojāts elektroiekārtas vads; bojāta pati iekārta).

2. Aizliegts:

2.1 izmantot bojātu elektroiekārtu;

2.2 lietot elektroiekārtu, kurai ir bojāts vads;

2.3 ekspluatēt nestandarta elektroiekārtas;

2.4 izmantot bojātas rozetes un gaismas slēdžus;

2.5 ievietot kontaktligzdā priekšmetus;

2.6 pakļaut elektroiekārtas ūdens ietekmei;

2.7 lietot un tuvoties iekārtām, kuras  atrodas ūdens ietekmē;

2.8 patvaļīgi pārvietot elektroiekārtas;

2.9 izmatot elektroiekārtas vadu ierīces pārvietošanai pa telpu un kontaktdakšas

atvienošanai no rozetes;
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2.10 atvērt un tuvoties elektrosadales skapim, veikt darbības ar slēdžiem un drošinātājiem.

3. Elektroiekārtas bojājumu gadījumā (dzirksteles, dūmi vai liesmas, deguma smaka, vizuāli

defekti u.c.) nekavējoties ziņot pedagogam.

4. Elektroierīču degšanas gadījumā aizliegts to dzēst izmantojot ūdeni. Dzēšanai jāizmanto

speciāli ugunsdzēšamie aparāti(pulvera vai ogļskābās gāzes saturošu ) vai smiltis.

Dzēšanas procesā Futbola skolas audzēkņus iesaistīt ir aizliegts.

5. Par drošības noteikumu neievērošanu Futbola skolas administrācija ir tiesīga

izglītojamam izteikt mutisku brīdinājumu, ja noteikumi netiek ievēroti atkārtoti, tad

administrācija var izteikt rakstisku brīdinājumu. Pēc trešā rakstiskā brīdinājuma

izglītojamai tiek izslēgts no Futbola skolas.
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