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6.1.3. Щорiчно вносити на обговорення на наради питаннJI створення нttлежнрtх умов i

lq]поки працi, вжиття заходiв для зменшення виробничого травматизму i професiЙноТ
.;,,ВорЮВВНосТi.

б.1.4 Своечасно проводити навчанr'я та iнструктажi з технiки безпеки, охорони працi i
- .,+tежноТ безпеки.

6.1.5.Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi вйповiдно Порядку,
.:вердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни Ns 442 вiд 01.08.1992 р..

6.1.4.Забезпеч}ъати працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуального
.r\ист} вiдповiдно до п.2 ст.8 Закону Украiни <Про охорону працi>>.

Перелiк професiй i посад прафвшикiв, якi безоплатно забезпечуються
спецiальним одягомп спецiальнпм взуттям
та iншими засоби iпдпвiдуальноrо захисту

.\i
Уп

Найменування професii (посади) Необхiдний спецодяr,
спецiальне взуггя

Термiп
викорпстанпя

(у мiсяцях)

Прибира.гrьник виробничих примiщень

хмат бавовняний

костюм бавовняний

Рукавицi ryMoBi
Чоботи ryMoBi
Рукавицi комбiнованi

Куртка тепла

|2

12

6

12

2

36
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