
 

Додаток С 
до Технічного опису «Кулінарне мистецтво» 

Правила безпеки та охорони праці  

1.  Загальні вимоги безпеки 
 

1.1. До роботи допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони 
праці і мають медичну книжку. 

1.2.   До виконання конкурсних робіт кухаря допускаються особи, що вміють 
працювати на електромеханічному обладнанні для кухні. 

1.3.  Виконуйте роботу в установлених діючими нормами фірмовій одежі. 
1.4.  Дотримуйтесь правил особистої гігієни  та санітарії. 
1.5.  Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 
1.6.  При травмуванні звертайтесь за медичною допомогою і повідомте про це 

головного експерта. 
1.7.  За невиконання правил Ви несете відповідальність відповідно з діючим 

законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 
 

2.1. Правильно одягти спецодяг: волосся сховати під головний убір, рукава 
одягу застебнути біля зап'ясть рук, не заколювати спецодяг голками, 
шпильками, не тримати в кишенях гострі предмети. 

2.2. Оглянути робоче місце, прибрати, всі зайві речі, що заважають 
працювати. 

2.3. Перевірити справність кухонного інвентарю, необхідних для роботи 
інструментів, обладнання, пристосувань. 

2.4. Перевірити наявність гумових килимків під ногами біля кухонного 
обладнання. 

2.5. Переконатися у відсутності оголених кінців електропроводів.  
2.6. Перевірити роботу механічного обладнання.  
2.7.  Забороняється: 
- робота пекарських шаф при відсутності в камерах подових листів не 

допускається; 
- ручки пекарських шаф повинні мати ізоляційне покриття. 
- при випіканні виробів необхідно користуватися рукавицями. 
- не дозволяється робота шаф з несправними терморегуляторами та 

пакетними вимикачами; 
- дверцята камер повинні щільно закриватися. 
 
 



 

3. Вимоги безпеки під час роботи 
 

3.1.  Зберігати своє робоче місце в чистоті, негайно прибирати з підлоги 
розсипані (розлиті) продукти і не допускати зайвих запасів продуктів на 
робочому місці. 

3.2.  Вмикати обладнання в мережу сухими руками, вмикати і вимикати за 
допомогою кнопок «Пуск» і «Стоп». 

3.3.  Не залишати без нагляду працююче обладнання. 
3.4.  Дотримуватися вимог заводської документації на експлуатацію. 
3.5.  Слідкувати, щоб ножі мали гладенькі, зручні, міцно насаджені ручки.  
3.6. При роботі з плитою та при відкриванні дверцят камери 

пароконвектомату розташовуватися на безпечній відстані. 
3.7. Поверхня кухонної плити повинна бути рівною, без виступів та тріщин.  
3.8. Пересувати посуд по поверхні плити обережно без ривків і великих 

усиль. 
3.9.  Слідкувати за тим, щоб поставлені на плиту жири для розігрівання не 

спалахнули від високої температури. 
3.10.  Заливати жир до жаровні (сковороди) до її ввімкнення. 
3.11.  Завантажувати і розвантажувати обсмажені продукти із фритюрниці у 

металевій сітці. 
3.12.  При смаженні напівфабрикатів класти їх з нахилом від себе. 
3.13.  Зливати масло із ванн тільки після вимкнення фритюрниці з мережі. 
3.14.  Складати напівфабрикати на розігріті сковороди і листи рухом «від 

себе». 
3.15.  Слідкувати, щоб при кипінні вміст не виливався через край каструлі. 
3.16.  При сильному кипінні зменшити вогонь.  
3.17.  При перенесенні гарячої їжі не притуляти каструлю до себе.  
3.18.  Кришку гарячого посуду брати рушником і відкривати рухом «на себе». 
3.19.  Сковороду  ставити   і   знімати   спеціальними  пристосуваннями  з 

дерев'яними ручками.  
3.20.  Припинити роботу при виявленні несправності. 
 

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи 
 

4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. 
4.2. Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, 

винести сміття, звільнити проходи. 
4.3. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для 

нього місце. 
4.4. Зняти спецодяг, покласти його у відведене для нього місце. 
 

5. Вимоги безпеки у аварійних випадках 
 

5.1. Негайно відключити від мережі електрообладнання. 



 

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. Повідомити про те, що 
сталося експерта. 

5.3. При отриманні травми або нещасному випадку негайно звернутися до 
головного експерта, який надасть потерпілому першу медичну допомогу. 

5.5. У випадку виникнення пожежі викликати пожежну охорону викликати 
пожежну охорону по телефону «101», повідомити адміністрацію, прийняти міри 
по ліквідації пожежі, використовуючи первинні засоби пожежегасіння. 

5.3.  При несправності, поломці кухонного обладнання припинити роботу на 
ньому, повідомити безпосереднього технічного експерта і головного експерта. 
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