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НПАОП 0.00-1.28-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ
26.03.2010                м. Київ                            № 65

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 квітня 2010 року за № 293/17588

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  Правила  охорони  праці  під  час  експлуатації  електронно-
обчислювальних машин, що додаються.

2.  Визнати  таким,  що втратив  чинність,  наказ  Комітету по нагляду за  охороною
праці  України  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  від  10.02.99  №  21  «Про
затвердження  Правил  охорони  праці  під  час  експлуатації  електронно-обчислювальних
машин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за № 382/3675.

3.  Начальнику  відділу  організації  державного  нагляду  в  АПК  та  соціально-
культурній  сфері  департаменту державного нагляду Ткачову В.  С.  протягом п’яти  днів
забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції
України.

4.  Начальнику  управління  нормативно-правового  та  юридичного  забезпечення
Калиновській  І. Г.  унести  наказ  до  Державного  реєстру  нормативно-правових  актів  з
охорони праці та розмістити на вебсторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.
Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови
Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Держгірпромнагляду                                                            С. О. СТОРЧАК

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України 
з питань регуляторної політики та підприємництва                                             О. В. КУЖЕЛЬ

Голова Державного комітету України 
з питань технічного регулювання та споживчої політики                                     Л. В. ЛОСЮК

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                        В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх 
і приватизованих підприємств України                                                                  В. БИКОВЕЦЬ
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Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Директор виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України                                                                     С. БОГДАНОВ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                      М. БОЛОТСЬКИХ

Заступник Міністра промислової політики України                                      С. Г. ГРИЩЕНКО

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                       В. НАДРАГА

Т. в. о. Міністра освіти і науки України                                                       О. П. ГРЕБЕЛЬНИК

Президент Спілки орендарів і підприємців України                           В. М. ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України — 
головний державний санітарний лікар України                                                О. М. БІЛОВОЛ

Перший заступник керівника 
Спільного представницького органу профспілок                                                Г. В. ОСОВИЙ

Перший заступник Міністра регіонального розвитку 
та будівництва України                                                                                            А. В. БЕРКУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Наказ Державного комітету України 
з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду
26.03.2010 № 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 квітня 2010 року за № 293/17588

ПРАВИЛА 
охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин

I. Сфера застосування

1.1. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
(далі  — Правила)  поширюються  на всіх  суб’єктів  господарювання  незалежно від форм
власності,  які  у  своїй  діяльності  здійснюють  роботу,  пов’язану  з  електронно-
обчислювальними  машинами  (далі  —  ЕОМ)  з відеодисплейними  терміналами  (далі  —
ВДТ), у тому числі на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і периферійними
пристроями (далі — ПП).

Правила встановлюють вимоги безпеки до обладнання робочих місць операторів
ЕОМ з ВДТ та ПП (далі — оператори) та до роботи із застосуванням ЕОМ з ВДТ і ПП.

Вимоги  Правил  є  обов’язковими  для  роботодавців,  операторів  електронно-
обчислювальних  машин,  операторів  комп’ютерного  набору,  операторів  комп’ютерної
верстки та працівників інших професій, які у своїй роботі застосовують ЕОМ з ВДТ і ПП.

1.2. Вимоги Правил не поширюються на:
робочі навчальні місця учнів, студентів у комп’ютерних класах (кабінетах) вищих,

професійнотехнічних, загальноосвітніх навчальних закладів;
робочі  місця  операторів  ЕОМ  у  сфері  управління  та  експлуатації  атомних

електростанцій;
робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані ЕОМ з

ВДТ і ПП, ЕОМ у системах оброблення даних на борту засобів сполучення, ЕОМ у складі
машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи;

робочі  місця  працівників,  які  займаються  обслуговуванням,  ремонтом  і
налагодженням ЕОМ з ВДТ і ПП;

портативні системи оброблення даних, якщо вони непостійно використовуються на
робочому місці;

обчислювальні машинки (калькулятори), каси (апарати) та прилади з невеликими
пристроями індикації даних або результатів вимірювання;

друкарські машинки класичної конструкції,  обладнані ВДТ (дисплейні друкарські
машинки).

1.3. Робочі місця мають відповідати вимогам цих Правил та Державних санітарних
правил  і  норм  роботи  з  візуальними  дисплейними  терміналами  електронно-
обчислювальних  машин,  затверджених  постановою  Головного  державного  санітарного
лікаря України від 10.12.98 № 7 (ДСанПіН 3.3.2-007-98) (далі — ДСанПіН 3.3.2-007-98).

1.4.  Навчання  і  перевірка  знань  з  питань  охорони  праці  на  підприємстві
здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
№ 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
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1.5.  Навчання  і  перевірка  знань  з  питань  пожежної  безпеки  на  підприємстві
здійснюються  відповідно  до  вимог  Типового  положення  про  інструктажі,  спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  від
29.09.2003  №  368,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  11.12.2003  за  №
1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

1.6. Не слід допускати до роботи осіб, що в установленому порядку не пройшли
навчання,  інструктаж  та  перевірку  знань  з  охорони  праці,  пожежної  безпеки  та  цих
Правил.

1.7.  На підприємстві,  де експлуатуються  ЕОМ з ВДТ і  ПП, створюється  служба
охорони праці  згідно з  Типовим положенням про службу охорони праці,  затвердженим
наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від  15.11.2004  №  255,  зареєстрованим  у
Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

1.8. На підприємстві, де експлуатуються ЕОМ з ВДТ і ПП, розробляється інструкція
з  охорони  праці  відповідно  до  Положення  про  розробку  інструкцій  з  охорони  праці,
затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  від  29.01.98  №  9,  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

IІ. Терміни та визначення

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
відеодисплейний  термінал  (ВДТ) —  частина  ЕОМ,  що  містить  пристрій  для

візуального відображення інформації;
електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) — електронно-обчислювальна машина з

необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку,
сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої);

оператор ЕОМ з ВДТ і ПП — працівник, який використовує екранні пристрої під час
своєї роботи;

периферійні пристрої (ПП) — сукупність необов’язкових додаткових пристроїв, які
використовуються в процесі діяльності оператора ЕОМ (клавіатура, маніпулятор «миша»,
дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо);

робоче  місце — сукупність  устаткування,  що  включає  екранний  пристрій,  який
може  доповнюватись  клавіатурою  або  пристроєм  введення  та/або  програмним
забезпеченням,  що  являє  собою  інтерфейс  «оператор-ЕОМ»,  іншими  приладами,
периферійними  пристроями,  що  включають  пристрої  для  дискет,  телефон,  модем,
друкувальний  пристрій,  тримач  документів,  робоче  крісло  і  робочий  стіл  або  робочу
поверхню, а також необхідне виробниче середовище.

IІІ. Вимоги до виробничих приміщень

1. Загальні вимоги

1.1.  Вимоги стосовно  освітлення,  оптимальних  умов  мікроклімату, ергономічних
характеристик  основних  елементів  робочого  місця,  рівнів  шуму,  вібрації,
електромагнітного,  ультрафіолетового  та  інфрачервоного  випромінювання  та
електростатичного поля викладено у ДСанПіН 3.3.2-007-98.

1.2. Виробничі об’єкти повинні відповідати проектній документації, затвердженій в
установленому порядку.

1.3. Під час експлуатації будівель та споруд, де розміщені робочі місця операторів,
повинні забезпечуватись вимоги:
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а) Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд,
затвердженого  наказом  Державного  комітету  будівництва,  архітектури  та  житлової
політики  України  і  Держнаглядохоронпраці  України  від  27.11.97  №  32/288,
зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-
4.01-98);

б)  Правил  обстежень,  оцінки  технічного  стану  та  паспортизації  виробничих
будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової  політики  України  і  Держнаглядохоронпраці  України  від  27.11.97  №  32/288,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-
98).

1.4. Електробезпека будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів,
повинна  відповідати  вимогам  Правил  безпечної  експлуатації  електроустановок
споживачів,  затверджених  наказом  Держнаглядохоронпраці  від  09.01.98  №  4,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України 10.02.98 за № 93/2533 (далі  — НПАОП
40.1-1.21-98).

1.5. Вимоги щодо пожежної безпеки будівель та приміщень, де розміщені робочі
місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і ПП, повинні відповідати вимогам, встановленим:

а)  Державними будівельними нормами «Пожежна  безпека об’єктів  будівництва»,
затвердженими наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (далі — ДБН В.1.1.7-2002);

б)  ГОСТ  12.1.004-91  «ССБТ.  Пожарная  безопасность.  Общие  требования
безопасности»;

в)  Правилами  пожежної  безпеки  України,  затвердженими  наказом  Міністерства
України  з  питань  надзвичайних  ситуацій  від  19.10.2004  №  126,  зареєстрованими  в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

1.6.  Будівлі  та  приміщення,  де  розміщені  робочі  місця  операторів,  повинні
відповідати  вимогам  нормативно-технічної  та  експлуатаційної  документації  виробника
ЕОМ з ВДТ і ПП, чинних санітарних норм, санітарних норм і правил, вказаних у ДСанПіН
3.3.2-007-98, та цих Правил.

1.7. Для всіх будівель і приміщень, де знаходяться робочі місця операторів ЕОМ з
ВДТ і ПП, повинно бути визначено клас зони згідно з НПАОП 40.1-1.01-97. Відповідне
позначення повинно бути нанесено на вхідних дверях кожного приміщення згідно з ГОСТ
12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

1.8. Будівлі та приміщення, де розміщені робочі місця операторів, мають бути не
нижче II ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1.7-2002.

1.9.  Неприпустимим  є  розташування  приміщень  категорій  А  і  Б,  а  також
виробництв  з  мокрими  технологічними  процесами  поряд  з  приміщеннями,  де
розташовуються ЕОМ з ВДТ і ПП, а також над ними чи під ними.

1.10.  У приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів  робочі  місця
операторів мають розміщуватися в ізольованих кабінах, які обладнані повітрообміном.

1.11.  Згідно з  ДСанПіН 3.3.2-007-98 не  дозволяється  розташування  приміщень з
робочими місцями операторів у підвалах і цокольних поверхах.

1.12.  Площу та  об’єм для одного робочого місця оператора визначають згідно з
вимогами ДСанПіН 3.3.2-007-98. Площа має бути не менше 6,0 кв. м, об’єм — не менше
20,0 куб. м.

1.13.  Заземлені  конструкції,  що знаходяться в приміщеннях,  де розміщені робочі
місця операторів (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим
екраном),  мають бути  надійно захищені  діелектричними щитками або сітками з метою
недопущення потрапляння працівника під напругу.
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1.14. Приміщення, де розміщені робочі місця операторів, крім приміщень, у яких
розміщені робочі місця операторів великих ЕОМ загального призначення (сервер), мають
бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог:

а)  Переліку  однотипних  за  призначенням  об’єктів,  які  підлягають  обладнанню
автоматичними  установками  пожежогасіння  та  пожежної  сигналізації,  затвердженого
наказом  Міністерства  України  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (далі — НАПБ Б.06.004-2005);

б)  Державних  будівельних  норм  «Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.
Пожежна  автоматика  будинків  і  споруд»,  затверджених  наказом  Держбуду  України  від
28.10.98  № 247  (далі  — ДБН В.2.5-13-98),  з  димовими пожежними  сповіщувачами  та
переносними вуглекислотними вогнегасниками.

В інших приміщеннях допускається встановлювати теплові пожежні сповіщувачі.
1.15. Приміщення, де розміщені робочі місця операторів, крім приміщень, у яких

розміщені робочі місця операторів великих ЕОМ загального призначення (сервер), мають
бути оснащені вогнегасниками,  кількість яких визначається згідно з вимогами Типових
норм  належності  вогнегасників,  затверджених  наказом  Міністерства  України  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  від  02.04.2004  №  151,  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України
29.04.2004  за  №  554/9153  (далі  —  НАПБ  Б.03.001-2004),  і  з  урахуванням
граничнодопустимих  концентрацій  вогнегасної  рідини  відповідно  до  вимог  НАПБ
А.01.001-2004.

1.16. Приміщення, в яких розміщуються робочі місця операторів сервера загального
призначення,  обладнуються  системою  автоматичної  пожежної  сигналізації  та  засобами
пожежогасіння  відповідно  до  вимог  НАПБ  Б.06.004-2005,  ДБН  В.2.5-13-98,  НАПБ
А.01.001-2004 і вимог нормативнотехнічної та експлуатаційної документації виробника.

1.17. Проходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними.

2. Вимоги електробезпеки під час експлуатації ЕОМ з ВДТ і ПП

2.1.  ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП,  інше  устаткування  (апарати  управління,  контрольно-
вимірювальні прилади, світильники), електропроводи та кабелі за виконанням і ступенем
захисту мають відповідати класу зони за НПАОП 40.1-1.01-97, мати апаратуру захисту від
струму короткого замикання та інших аварійних режимів.

2.2.  Під  час  монтажу  та  експлуатації  ліній  електромережі  необхідно  повністю
унеможливити  виникнення  електричного  джерела  загоряння  внаслідок  короткого
замикання  та  перевантаження  проводів,  обмежувати  застосування  проводів  з
легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, застосовувати негорючу ізоляцію.

2.3.  Під  час  ремонту  ліній  електромережі  шляхом  зварювання,  паяння  та  з
використанням відкритого вогню необхідно дотримуватися НАПБ А.01.001-2004.

2.4. Лінія електромережі для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП виконується як окрема
групова  трипровідна  мережа  шляхом  прокладання  фазового,  нульового  робочого  та
нульового  захисного  провідників.  Нульовий  захисний  провідник  використовується  для
заземлення (занулення) електроприймачів.

Не  допускається  використовувати  нульовий  робочий  провідник  як  нульовий
захисний провідник.

2.5.  Нульовий  захисний  провідник  прокладається  від  стійки  групового
розподільного щита, розподільного пункту до розеток електроживлення.

2.6. Не допускається підключати на щиті до одного контактного затискача нульовий
робочий та нульовий захисний провідники.
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2.7.  Площа  перерізу  нульового  робочого  та  нульового  захисного  провідника  в
груповій трипровідній мережі має бути не менше площі перерізу фазового провідника. Усі
провідники мають відповідати номінальним параметрам мережі та навантаження, умовам
навколишнього  середовища,  умовам  розподілу  провідників,  температурному  режиму  та
типам апаратури захисту, вимогам НПАОП 40.1-1.01-97.

2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п’ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на
помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може
повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

2.9. ЕОМ з ВДТ і ПП повинні підключатися до електромережі тільки за допомогою
справних штепсельних з’єднань і електророзеток заводського виготовлення.

У  штепсельних  з’єднаннях  та  електророзетках,  крім  контактів  фазового  та
нульового  робочого  провідників,  мають  бути  спеціальні  контакти  для  підключення
нульового  захисного  провідника.  Їхня  конструкція  має  бути  такою,  щоб  приєднання
нульового  захисного  провідника  відбувалося  раніше,  ніж  приєднання  фазового  та
нульового  робочого  провідників.  Порядок  роз’єднання  при  відключенні  має  бути
зворотним.

2.10.  Не допускається  підключати ЕОМ з ВДТ і  ПП до звичайної  двопровідної
електромережі, в тому числі — з використанням перехідних пристроїв.

2.11. Електромережі штепсельних з’єднань та електророзеток для живлення ЕОМ з
ВДТ  і  ПП  потрібно  виконувати  за  магістральною  схемою,  по  3–6  з’єднань  або
електророзеток в одному колі.

2.12. Штепсельні з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 42 В за своєю
конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з’єднань для напруги 127 В та 220 В.

Штепсельні з’єднання та електророзетки, розраховані на напругу 12 В та 42 В, мають
візуально  (за кольором) відрізнятися  від кольору штепсельних  з’єднань,  розрахованих на
напругу 127 В та 220 В.

2.13. Індивідуальні та групові штепсельні з’єднання та електророзетки необхідно
монтувати на негорючих або важкогорючих пластинах з урахуванням вимог НПАОП 40.1-
1.01-97 та НАПБ А.01.001-2004.

2.14.  Електромережу штепсельних  розеток  для живлення ЕОМ з ВДТ і  ПП при
розташуванні  їх  уздовж  стін  приміщення  прокладають  по  підлозі  поруч  зі  стінами
приміщення,  як  правило,  в  металевих  трубах  і  гнучких  металевих  рукавах,  а  також у
пластикових  коробах  і  пластмасових  рукавах  з  відводами  відповідно  до  затвердженого
плану розміщення обладнання та технічних характеристик обладнання.

При розміщенні в приміщенні до п’яти ЕОМ з ВДТ і ПП допускається прокладання
трипровідникового  захищеного  проводу  або  кабелю  в  оболонці  з  негорючого  чи
важкогорючого  матеріалу  по  периметру  приміщення  без  металевих  труб  та  гнучких
металевих рукавів.

Не допускається в одній трубі прокладати ланцюги до 42 В та вище 42 В.
2.15.  При  організації  робочих  місць  операторів  електромережу  штепсельних

розеток для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП у центрі приміщення прокладають у каналах або
під знімною підлогою в металевих трубах або гнучких металевих рукавах. При цьому не
допускається  застосовувати  провід  і  кабель  в  ізоляції  з  вулканізованої  гуми  та  інші
матеріали, які містять сірку.

ІV. Вимоги до ЕОМ з ВДТ і ПП

4.1. ЕОМ з ВДТ і ПП мають відповідати вимогам чинних в Україні стандартів, цих
Правил  і  пройти  державну  санітарноепідеміологічну  експертизу  згідно  з  Порядком
проведення  державної  санітарноепідеміологічної  експертизи,  затвердженим  наказом
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Міністерства охорони здоров’я  України від 09.10.2000 № 247 (у редакції наказу МОЗ від
14.03.2006 № 120), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за № 4/5195.

4.2.  ЕОМ з  ВДТ  та  ПП  закордонного  виробництва  повинні  відповідати  вимогам
національних  стандартів  держав-виробників  і  мати  відповідну  позначку  на  корпусі,  в
паспорті або в іншій експлуатаційній документації.

4.3. За способом захисту людини від ураження електричним струмом ЕОМ з ВДТ і
ПП  мають  відповідати  I  класу  захисту  згідно  з  ГОСТ  12.2.007.0-75  «ССБТ.  Изделия
электротехнические.  Общие  требования  безопасности»  та  ГОСТ  25861-83  «Машины
вычислительные  и  системы  обработки  данных.  Требования  по  электрической  и
механической безопасности и методы испытаний» або мають бути заземлені відповідно до
вимог НПАОП 40.1-1.32-01.

Неприпустиме  використання  клем функціонального заземлення  для підключення
захисного заземлення.

4.4.  Відповідно  до  вимог  Основних  санітарних  правил  забезпечення  радіаційної
безпеки  України,  затверджених  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
02.02.2005  №  54,  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України  20.05.2005  за  №
552/10832  (ОСПУ-2005),  потужність  поглиненої  дози  в  повітрі  за  рахунок  супутнього
невикористовуваного рентгенівського випромінювання не повинна перевищувати 0,1 мкГр
· год-1 на відстані 0,1 м від поверхні пристрою, під час роботи якого воно виникає.

V. Вимоги до організації робочого місця оператора

5.1. Організація робочого місця оператора повинна забезпечувати відповідність усіх
елементів  робочого місця та  їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032-78
«ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования».

5.2. Відстань від екрана до ока працівника визначається згідно з вимогами ДСанПіН
3.3.2.007-98.

5.3. Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на
робочому  місці  має  забезпечувати  добру  видимість  екрана  ВДТ,  зручність  ручного
керування пристроєм введення-виведення інформації  в зоні  досяжності  моторного поля
згідно з вимогами ДСанПіН 3.3.2.007-98.

5.4.  Під матричні  принтери потрібно підкладати вібраційні  килимки для гасіння
вібрації та шуму.

5.5.  За  потреби  особливої  концентрації  уваги  під  час  виконання  робіт  суміжні
робочі місця операторів необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5–2
м.

5.6. При організації робочого місця, яке передбачає роботу з ЕОМ з ВДТ і ПП для
керування технологічним обладнанням (станки з програмним управлінням, роботизовані
технологічні  комплекси,  обладнання для гнучкого автоматизованого виробництва тощо),
слід передбачати:

достатній простір для оператора ЕОМ з ВДТ і ПП;
вільну досяжність органів ручного керування в зоні моторного поля (відстань по

висоті — 900–1330 мм, по глибині — 400–500 мм);
розташування екрана ВДТ у робочій зоні, яке буде забезпечувати зручність зорового

спостереження у вертикальній площині  під кутом ±30 град.  від лінії  зору оператора,  а
також зручність використання ВДТ під час коригування керуючих програм одночасно з
виконанням основних виробничих операцій;

можливість повертання екрана ВДТ навколо горизонтальної та вертикальної осей.
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VІ. Вимоги безпеки під час роботи з ЕОМ з ВДТ і ПП

6.1. Щодня перед початком роботи необхідно очищати екран ВДТ від пилу та інших
забруднень.

6.2.  Після  закінчення  роботи  ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП  повинні  бути  відключені  від
електричної мережі.

6.3. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити ЕОМ з ВДТ
і ПП від електричної мережі.

6.4.  При  використанні  пристроїв,  сконструйованих  на  основі  лазерів,  потрібно
дотримуватись вимог «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров»,
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря СРСР від 31.07.91 №
5804-91 (СанПіН 5804-91).

6.5. Не допускається:
виконувати  обслуговування,  ремонт  та  налагодження  ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП

безпосередньо на робочому місці оператора;
зберігати біля ЕОМ з ВДТ і ПП папір, дискети, інші носії інформації, запасні блоки,

деталі тощо, якщо вони не використовуються для поточної роботи;
відключати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції  та складі

ЕОМ з ВДТ і ПП або їх технічне налагодження;
працювати  з  ВДТ,  у  яких  під  час  роботи  з’являються  нехарактерні  сигнали,

нестабільне зображення на екрані тощо;
працювати  з  матричним  принтером  за  відсутності  вібраційного  килимка  та  зі

знятою (піднятою) верхньою кришкою.

VІІ.  Засоби  індивідуального  захисту  оператора  від  травмонебезпечних
випромінювань  оптичного  діапазону,  спінових,  електромагнітних  та  інших  полів
ЕОМ з ВДТ і ПП. Профілактика захворювань

7.1.  Згідно  з  ДСанПіН  3.3.2.007-98  для  забезпечення  захисту  оператора  та
досягнення  нормованих  рівнів  випромінювань  ЕОМ  з  ВДТ  і  ПП  рекомендовано
застосування  екранних  фільтрів,  локальних  світлофільтрів  (засоби  індивідуального
захисту  очей)  та  інших  засобів  захисту,  які  пройшли  випробування  в  акредитованих
лабораторіях  та  отримали  позитивний  висновок  державної  санітарноепідеміологічної
експертизи.

7.2. Профілактичні заходи для зниження нервовоемоційного напруження викладено
у ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Начальник відділу організації державного нагляду в АПК 
та соціальнокультурній сфері 
департаменту організації державного нагляду                                         В. С. ТКАЧОВ
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НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації  електронно-обчислювальних машин                             http://www.sot.zp.ua
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