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1. Загальне положення.
Донецький державний університет управління (ДонДУУ) у зв’язку з бойовими
діями на сході України був переміщений у місто Маріуполь де продовжив свою діяльність
з грудня 2014 року. Навчально-виховний процес – основне завдання університету.
Належні умови навчання та роботи в університеті забезпечує господарчий відділ.
В ДонДУУ діють правила внутрішнього трудового розпорядку. До складу
університету входять два корпуси, перший адміністративно-навчальний по вулиці
Карпинського, б.58, другий- навчальний по вулиці Аеродромна, б.7.

2. Загальні вимоги.
Знаходячись в університеті, студенти повинні суворо дотримуватись правил
пожежної безпеки. Забороняється використання електричних нагрівальних пристроїв,
розведення багаття. У приміщеннях університету палити заборонено. На території
університету відведені спеціальні місця для паління.
При перебуванні в університеті студенти зобов’язані дбати про особисту безпеку і
здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей, знати і виконувати правила
поводження з устаткуванням та механізмами.
При проходженні практичних занять, виробничої та ознайомлювальної практики,
виїзних занять, організованих екскурсій студенти повинні виконувати тільки ту роботу чи
завдання, що було задано керівником. Забороняється купатися в водоймах, розпалювати
багаття та вживати спиртні напої.

3. Вимоги перед початком занять на спортмайданчику та
спортивному залі
Під час занять на спортивних майданчиках та в спортивному залі потрібно звертати
увагу чи в задовільному стані місця проведення занять та спортивне обладнання, не
порушувати дисципліну та встановлені правила під час тренувань та змагань. Одяг та
взуття для спортивних занять повинні бути в належному стані.

4. Вимоги під час канікул
Під час канікул та відпочинку дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. При
пересуванні в межах та за межами пішохідних зон треба бути уважним, дотримуватися
правил дорожнього руху, по можливості не ступати на кришки каналізаційних люків, не
заходити за огорожу при проведенні земельних робіт, проходити біля будівлі та споруд не
ближче 2,5 м від стіни (особливо в зимовий період).

5.Вимоги при пожежі.
При виникненні пожежі треба негайно сповістити про неї за телефонами 101 і до
прибуття пожежників вжити заходи для локалізації спалаху. Якщо пожежа виникла з
вини електроустаткування, гасіння треба проводити порошковим вогнегасником, при
загорянні нафтопродуктів треба застосовувати вуглецевий вогнегасник.

6. Вимоги у разі нещасного випадку.
У разі нещасного випадку студенти зобов’язані сповістити керівництво та вжити
заходи для надання першої медичної допомоги потерпілому. Для надання першої
медичної допомоги при ураженні електричним струмом треба спочатку відключити
устаткування, де сталося ураження. До прибуття швидкої допомоги при необхідності
застосувати методи реанімації потерпілого – штучне дихання (з рота в рот чи з рота в ніс)
та непрямий масаж серця.
Студент несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог
(стаття 14 Закону України «Про охорону праці»).
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