Правила внутрішнього розпорядку
в Приміщенні для тимчасового розміщення слухачів
ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості».
1. Слухачі Центру, які тимчасово розміщуються у Приміщенні для
тимчасового розміщення слухачів (далі – Приміщення), мають право
користуватися
кімнатами
Приміщення
відповідно
до
їхнього
функціонального призначення. Забороняється використання кімнат
Приміщення за будь-яким іншим призначенням.
2. Слухачі Центру, які тимчасово розміщуються у Приміщенні, мають
право на своєчасний ремонт або заміну пошкодженого (не з їх вини)
обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення вагомих недоліків
у побутовому забезпеченні Приміщення.
3. Заміна постільної білизни здійснюється 1 раз на 2 тижні.
4. Центр не несе відповідальності за збереження матеріальних
цінностей слухачів та не має права приймати на зберігання цінні речі та
документи. У разі виявлення забутих речей, буде вжито заходів до
повернення їх власникам. Якщо власник не знайдений, Центр зберігає забуті
речі протягом семи діб, та має право покласти витрати по зберіганню забутих
речей або їх пересилання на їх власника.
5. Слухачі Центру, які тимчасово розміщуються у Приміщенні,
зобов’язані:
5.1. Знати і неухильно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в
Приміщенні.
5.2. Дотримуватись інструкції та правил охорони праці, пожежної
безпеки та електробезпеки при використанні електричних пристроїв:
мультиварки, мікрохвильової печі, пральної машини, електрочайника тощо.
5.3. Дбайливо ставитись до майна приміщень, обладнання, економно
витрачати тепло, електроенергію і воду. Своєчасно повідомляти особу,
відповідальну за експлуатацію Приміщення, про появу недоліків та/або
пошкоджень інветаря, обладнання тощо.
5.4. Відкривати вікна тільки у режимі «Провітрювання».
5.5. Реєструвати додаткові електропобутові прилади і радіоапаратуру,
комп'ютерну та іншу техніку у особи, відповідальної за експлуатацію
Приміщення.
5.6. Підтримувати чистоту і порядок у кімнатах для тимчасового
розміщення слухачів, кімнаті самопідготовки, кімнаті вирішення побутових
питань та санітарній кімнаті.
5.7. Дотримуватись чистоти і порядку при користуванні загальним
холодильником. Зберігати продукти тільки в пакуванні.
5.8. Приймати їжу тількі в спеціалізованому приміщенні - кімнаті для
вирішення побутових питань.
5.9. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання і меблів.

5.10. Своєчасно попереджати майстра виробничого навчання про свою
відсутність в Приміщенні протягом тривалого часу.
5.11. Про всі надзвичайні події у Приміщенні терміново повідомляти
майстра виробничого навчання, особу, відповідальну за експлуатацію
Приміщення та/або відповідні служби.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(зі змінами) слухачі зобов’язані неухильно дотримуватись рекомендацій МОЗ
України щодо недопущення розповсюдження інфекційної хвороби, а саме:
– уникати скупчення людей,
– заборонено перебування в громадських будинках і спорудах,
громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно;
– у разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні
захворювання, слухачам рекомендується звернутися до лікаря, та припинити
тимчасове розміщення в Приміщенні
5.12. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до
діючого законодавства.
5.13. Після закінчення навчання або при достроковому припиненні
тимчасового розміщення у Приміщенні здати майно, що знаходилось у
тимчасовому користуванні, і кімнату в охайному та справному стані та
покинути Приміщення в день виходу наказу про відрахування чи припинення
тимчасового розміщення.
6. Слухачам Центру, які тимчасово розміщуються у Приміщенні,
заборонено:
6.1. Самовільно змінювати кімнати для тимчасового розміщення.
6.2. Проникати та сприяти проникненню інших осіб до Приміщення поза
межами поста охорони.
6.3. Передавати перепустку до Приміщення іншим особам.
6.4. Переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з кімнат.
6.5. Переробляти і ремонтувати електроустаткування.
6.6. Користуватися електроопалювальними приладами, прасками,
кип'ятильниками в кімнатах для тимчасового розміщення, використовувати
трійники, подовжувачі.
6.7. Зберігати харчі та приймати їжу в кімнатах для тимчасового
розміщення.
6.8. Проводити електричні роботи в кімнатах Приміщення.
6.9. Проводити масові заходи в Приміщенні та на прилеглій території.
6.10. Слухачам Центру, які тимчасово розміщуються у Приміщенні,
забороняється приводити відвідувачів до Приміщення.
6.11. Вхід до Приміщення після 22.00.

6.12. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров'ю
людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
Приміщення.
6.13. Проникати до Приміщення через вікна та не дозволяти робити це
стороннім особам, сидіти на підвіконні; викидати сміття та різні предмети
через вікна.
6.14. Зберігати та вживати алкогольні напої (в тому числі
слабоалкогольні), наркотичні та токсичні речовини, зберігати пристрої та їх
деталі для вживання наркотичних, токсичних і тютюновмісних речовин,
знаходитись у Приміщенні у стані сп'яніння внаслідок вживання алкогольних
напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин.
6.15. Організовувати та брати участь у азартних іграх.
6.16. Зберігати холодну, пневматичну та вогнепальну зброю.
6.17. Палити в Приміщенні.
6.18. Порушувати тишу з 2300 до 600 години, вмикати радіотелевізійну,
комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати.
6.19. Утримувати в Приміщення домашніх тварин.

