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ІНСТРУКЦІЯ № 2-Б 

  з безпеки життєдіяльності   під час екскурсій з біології та природознавства 

І. Загальні положення 

 

1.1. Ця інструкція поширюється на всіх учасників освітнього процесу школи під час проведення 

екскурсій з біології. 

1.2. Інструкція розроблена на основі « Правил безпеки під час проведення навчання з біології в 
загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених  Наказом  МОН №1085 від 15.11.10 року. 
 Вимоги зазначеної інструкції є обов'язковими для виконання учасниками освітнього процесу. 

1.4. Всі учасники освітнього процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги в 

разі характерних ушкоджень, мати необхідні знання і навички користування медикаментами. 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком екскурсії 

2.1. Ознайомтеся зі стендом у кабінеті (лабораторії) біології з місцевими отруйними рослинами, 

грибами, небезпечними та отруйними тваринами. 

2.2. Вирушаючи на екскурсію, одягайте одяг, що відповідає сезону, взувайте міцне взуття, яке захищає 

ноги від ушкоджень. 

2.3. Візьміть із собою питну воду, щоб не пити з відкритих водойм. 

2.4. Не беріть з собою продукти, які швидко псуються. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час екскурсії 

3.1. Не пробуйте жодної із зібраних рослин на смак: пам'ятайте, що це може призвести до отруєння, а 

також зараження шлунково-кишковими захворюваннями. 

3.2. Не користуйтеся для заморювання зібраних комах сірчаним ефіром, хлороформом. 

3.3. Не витягуйте рослини руками. Для цього користуйтеся лопатками, розпушувачами і захистіть руки 

рукавицями. 

3.4. Для вивчення флори та фауни природної водойми користуйтеся сачками з довгими ручками. 

3.5. Під час екскурсії не знімайте взуття і не ходіть босоніж. 

IV. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії 

Після екскурсії з біології та природознавства необхідно: 

4.1. Зібрати всі експонати, назбирані під час екскурсії. 

4.2. Експонати переглянути, чи немає отруйних рослин. 

4.3. Перевірити зовнішній вигляд, чи немає ніяких ушкоджень. 

4.4. Зібрати весь інвентар (розпушувачі, лопатки). 

4.5. Оглянути відкриті місця тіла, чи немає укусів шкідливих комах, кліщів. 

4.6. Після підбиття підсумків, помити руки з милом. 

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. При виникненні  нещасного випадку негайно звернутися до вчителя. Якщо нещасний випадок 

трапився поза межами школи, надати потерпілому  першу долікарську  допомогу, використовуючи 

аптечку долікарської допомоги. При необхідності викликати швидку медичну  допомогу за телефоном 

103. 
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