
ІНСТРУКЦІЯ з безпечної поведінки в їдальні  

                                                                        
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
1.1. Спокійно, не кваплячись, дотримуючись дисципліни та порядку, входити та 

виходити з приміщення. 
1.2. Заборонено перебувати в обідній залі у верхньому або робочому одязі. 

1.3. Не вносити до обідньої зали сумки та портфелі. 
1.4. Не заходити до харчоблоку (на кухню). 
1.5. Дбайливо ставитися до меблів і посуду. 

1.6. Не вмикати і не вимикати електроосвітлення. 
1.7. Не відчиняти самостійно кватирки, вікна. 

1.8. Травмобезпека в обідній залі можлива: 
● під час вмикання й вимикання електроосвітлення (ураження електрострумом); 

● під час перенесення посуду з гарячою їжею, напоями і т. ін. (термічні опіки); 
● порізи у випадку биття скляного, фаянсового посуду. 
1.9. Дотримувати призначеної дієти. Питання щодо призначення та зміни дієти 

вирішує лікарпедіатр за угодою з батьками. 
  

                
 

 
 
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПРИЙОМОМ ЇЖІ 

2.1. Вимити з милом руки перед прийомом їжі. 
2.2. Входити до обідньої зали тільки у супроводі вчителя (вихователя), дотримуючись 

дисципліни та графіку прийому їжі. 
2.3. Під час отримання обіду дотримуватися порядку, пропускати молодших. 

2.4. Зайняти своє місце за обіднім столом. 
 
 



                        
 
 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ЇЖІ 
3.1. Дотримувати правил культури поводження за обіднім столом. 

3.2. Не заважати товаришам приймати їжу. 
3.3. Не розмовляти під час обіду, не штовхати сусідів. 

3.4. Обережно, не кваплячись, приймати гарячу їжу. 
3.5. Порожній посуд складати біля себе ліворуч, не допускаючи його падіння. 
  

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЯХ 
4.1. У випадку виникнення аварійних ситуацій (пожежі, різкого стороннього запаху) 

залишити обідню залу за вказівкою чергового вчителя, кухаря або вихователя. 
4.2. У разі травмування звернутися до чергового вчитель, вихователя або медичного 

працівника для отримання допомоги. 
4.3. У випадку різкого погіршення самопочуття сповістити про це вчителя або 
вихователя. 

  
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ 

5.1. Прибрати своє місце за обіднім столом (посуд здати до мийки, окремо — тарілки, 
окремо — склянки і ложки). 

5.2. Виходити з обідньої зали організовано, спокійно, не штовхаючись, дотримуючи 
дисципліни і порядку. 
5.3. Вимити ретельно з милом руки. 

 

                             


