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ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                       Директор  Чернігівського  

                                                                                   центру ПТО         

                                                                                                        ________ Н.О. Потєхіна 

        наказ від „__” _____ 20__р 

                                                                     

                                 № _____________________ 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці №______ 

під час проведення лабораторно-практичних занять 

з використанням касових апаратів 

 

1 Загальні положення 

1.1 . До  роботи з касовим апаратом допускаються особи, які пройшли спеціальне 

навчання по будові та правилам експлуатації касових апаратів, медичне обстеження.  

1.2.Учень повинен: 

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце; 

- не залишати без нагляду ввімкнений касовий апарат;  

- працювати на касовому апараті будову та правила безпечної експлуатації якого знає та 

проінструктований; 

- вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків; 

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння; 

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та  безпеку 

товаришів по роботі; 

- не приступати до роботи на несправному касовому апараті. 

1.3.Учень несе відповідальність за: 

- збереження матеріальних цінностей; 

- дотримання правил особистої гігієни; 

- утримання свого робочого місця в належному санітарному стані. 

 

2 Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття; підібрати волосся під головний убір. 

2.2. Перевірити робоче місце; впевнитись в достатньому освітленні робочого місця . 



 2 

2.3. Перевірити працездатність касового апарату, належний стан штепсельної вилки і 

розетки. 

2.4. Провести підготовці операції:  

- перед початком роботи провести зовнішній огляд РРО; 

- перед включенням касового апарату в електромережу ретельно оглянути вилку, шнур 

і переконатися в їхній справності. При несправних вилці, шнурі, розетці включати 

касовий апарат, торкатися оголених проводів категорично забороняється; 

- перед початком роботи видалити пил, клаптики паперу, жирові плями з поверхні 

апарату, блоку друку, клавіш за допомогою пилососа, м’якої щітки чи інших 

спеціальних пристроїв. 

3 Вимоги безпеки під час роботи 

 

3.1. Під час роботи необхідно бути уважним, не займатися сторонніми справами.  

3.2. Працювати без заземлення забороняється. 

3.4 . Учню забороняється: 

- працювати при знятій кришці апарата; 

- залишати включений апарат без догляду; 

- працювати на несправному апараті; 

- замінювати стрічки при включеному апараті; 

- самовільно усувати несправності апарата; 

- відключати апарат від електромережі шляхом прикладання зусилля до шнура; 

- втручатися в роботу апарата після його пуску; 

- залишати без нагляду РРО, що включений в мережу живлення змінного струму 220В, 

50Гц; 

- допускати попадання в РРО пилу та сторонніх предметів; 

- працювати на касовому апараті вологими руками; 

- працювати на апараті при знятій кришці. 

3.5. При роботі на РРО необхідно: 

- регулярно перевіряти в режимі реєстрації заряд акумуляторної батареї натисканням на 

клавіші НФ, 1. Не допускати повторного розрядження, що може призвести до відмови 

акумуляторної батареї, без постійної підзарядки також суттєво зменшує термін її 

експлуатації. Якщо напруга акумуляторної батареї недостатня, її необхідно підзарядити; 

- для надійної і безпечної роботи використовувати стандартні витратні матеріали (касову 

стрічку); 

- стежити, щоб на клавішну панель і корпус апарата не потрапляла волога. 

3.6.Касовий апарат необхідно виключити ввинувши  вилку з розетки в таких випадках: 
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- при загоранні обмотки електродвигуна чи дроту та при наявності запаху горілої 

гуми; 

- при наявності струму на касовому апараті; 

- при уході від касового апарату навіть на незначний час. 

 

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи  

4.1. Закінчивши роботу на РРО, необхідно відключити електроживлення. 

4.2. Привести в належний стан робоче місце. 

4.3. Накрити апарат чохлом. 

4.4. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи. 

 

5 Вимоги безпеки в аварійній ситуації 

5.1.Виникнення  аварійної ситуації може бути вразі:  появи  запаху горілої гуми,  

наявності напруги на корпусі касового апарату та інше. 

5.2.В цьому випадку необхідно відключити касовий апарат від електромережі, не  

допускати сторонніх осіб в небезпечну зону; повідомити керівника робіт про те, що  

сталося. 

5.3.Якщо  є  потерпілі  надавати  їм  першу  медичну допомогу;   при  необхідності  

викликати «швидку допомогу». 

5.4. В разі необхідності учень зобов'язаний подати першу допомогу потерпілим при аварії, 

від нещасного випадку, отруєння згідно з "Інструкцією з подання першої (долікарської) 

допомоги при нещасних випадках", використовуючи наявні в аптечці ліки і засоби.  

 

 

 

 


