
 

Лекція 11 

з дисципліни «Організація готельного обслуговування» 

 

Змістовий модуль 4. Організація роботи інженерно-технічної служби та 

забезпечення безпеки готелю. 
 

Тема 4.3. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в 

підприємствах готельного господарства. 

ПЛАН: 

1. Протипожежний захист. Проведення протипожежної 

підготовки працівників.  

2. Охорона праці та техніка безпеки в готелі. 

3. Виробнича санітарія та гігієна. 

 

1. Протипожежний захист. Проведення протипожежної підготовки 

працівників. 

Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров'я гостей і персоналу 

готелю, збереження їхнього майна, а також майна і будинку готелю є пожежі. 

Тому в готельних господарствах важливе значення має забезпечення захисту 

будинків, приміщень і людей від пожежі. 

 Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є необережне 

поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, 

порушення технологічного процесу і правил експлуатації, недотримання заходів 

пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт. 

 Процес створення системи протипожежної безпеки в готелях складається з 

таких етапів: 

 1) проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в 

готелі; 

 2) проведення протипожежної підготовки працівників; 

 3) проведення протипожежної профілактики. 

 Проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в 

готелі передбачає таку послідовність дій. Директор готелю, який відповідно до 

діючого законодавства несе відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, 

наказом призначає відповідального за організацію заходів із забезпечення 

протипожежної безпеки готелю. Призначаються також відповідальні за пожежну 

безпеку в кожнім підрозділі готелю. Таблички із зазначенням осіб, 

відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях. 

Розробляються правила, положення пожежної безпеки для кожного підрозділу й 

інструкції із заходів протипожежної безпеки на кожному робочому місці. 

Створюються пожежні бойові розрахунки з числа чергових адміністраторів, 

чергових менеджерів, працівників служби безпеки готелю й іншого чергового 

персоналу, що здійснюють цілодобовий контроль за пожежною безпекою. 

Розробляється система оповіщення у випадку виникнення пожежі. Розписуються 

основні обов'язки кожного члена пожежного бойового розрахунку під час 



пожежі. Після сигналу пожежної тривоги по системі оповіщення всі особи, 

призначені наказом директора відповідальними за пожежну безпеку, повинні 

прибути до готелю, з'ясувати причину тривоги, почати евакуацію людей, а також 

вжити всіх необхідних заходів для гасіння і запобігання поширення вогню до 

прибуття пожежних. 

 Проведення протипожежної підготовки працівників. Протипожежна 

підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і 

повторного) і занять за програмою пожежно-технічного мінімуму. 

 Вступний і первинний інструктажі з пожежної безпеки проводяться при 

прийомі на роботу. 

 Первинний і повторний інструктажі проводить на робочому місці особа, 

відповідальна за пожежну безпеку в цьому підрозділі. 

 Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеціально 

затвердженою директором готелю програмою з працівниками інженерно-

технічної служби і з матеріально-відповідальними особами. Після закінчення 

навчання проводиться залік, результати якого заносяться у відомість. 

 Для забезпечення суворого протипожежного режиму в готелях 

розробляються спеціальні пам'ятки, у яких викладають і основні рекомендації з 

заходів пожежної безпеки і правила поведінки при пожежі. Ці пам'ятки 

знаходяться в кожному номері в папці з рекламними матеріалами. Не завжди 

гість заглядає в цю папку, тому в деяких готелях високого класу для 

ознайомлення з правилами використовують готельний відеоканал. 

 Проведення протипожежної профілактики. Протипожежна профілактика 

- це комплекс організаційних і технічних заходів з попередження, локалізації та 

ліквідації пожеж, а також із забезпечення безпечної евакуації людей і 

матеріальних цінностей на випадок пожежі. 

 Протипожежна профілактика полягає у профілактиці пожеж на етапі 

проектування і будівництва, застосуванні системи автоматичної пожежної 

сигналізації, використанні засобів і систем пожежогасіння, застосуванні системи 

оповіщення про пожежу, відпрацьовуванні системи дій у випадку пожежі й 

евакуації людей. 

 Профілактика пожеж на етапі проектування і будівництва. Профілактика 

пожеж у готелі починається ще на етапі проектування і будівництва будинку 

готелю (СНІП 2.08.02, ВСН 62. СНІП 2.07.01). Правилами пожежної безпеки для 

готелю передбачається спеціальне планування будинку, створення 

протипожежних перешкод, відсіків, ізольованих негорючими конструкціями. За 

допомогою протипожежних стін, перекриттів, дверей можна в межах одного 

будинку або споруди ізолювати пожежонебезпечні приміщення і не допустити 

поширення вогню у випадку його виникнення. 

 

  

2. Охорона праці і техніка безпеки в готелях 

 Сучасний готель оснащений великою кількістю різного обладнання і 

майна. У ньому працює значна кількість обслуговуючого персоналу, 

відбувається постійна зміна проживаючих. Саме тому питанням охорони праці і 

техніки безпеки в готелях приділяється велика увага. 



 У готелях повинні проводиться заходи щодо профілактики травматизму, 

створення нормальних санітарно-гігієнічних умов, електробезпеки, навчання 

персоналу. 

 Загальне керівництво роботою з охорони й безпеки праці в готелі здійснює 

директор (роботодавець). Він зобов'язаний забезпечити виконання вимог законів 

про працю, правил і норм з охорони праці, державних стандартів, а також 

виконання зобов'язань, передбачених колективним договором (контрактом). 

 Директор готелю наказом призначає відповідального за безпеку праці, 

формує склад служби охорони праці, призначає відповідальних за стан охорони 

праці в кожному підрозділі і відповідальних за навчання персоналу готелю і 

перевірку знань з охорони праці. 

 На основі положень, правил і типових інструкцій у кожному готелі 

розробляється своє положення про організацію роботи з охорони праці і 

виробничої санітарії. Крім того, для кожної категорії працівників розробляються 

інструкції. 

 Працівник готелю зобов'язаний дотримуватися норм, правил, інструкцій з 

охорони праці, вміти правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби 

захисту, негайно повідомляти своєму безпосередньому керівникові про будь-

який нещасний випадок, а також про ситуації, що створюють загрозу життю і 

здоров'ю людей. 

 Працівники готелю допускаються до роботи лише після проходження 

інструктажу з техніки безпеки. Видами інструктажу є вступний, первинний, 

повторний, позаплановий, поточний. 

 Профілактика виробничого травматизму. Причини травматизму можуть 

бути організаційними і технічними. 

 До організаційних відносяться: недостатній нагляд за дотриманням правил 

техніки безпеки, відсутність необхідної технічної кваліфікації в персоналу, 

робота без запобіжних засобів, неправильне розташування людей на робочому 

місці, недостатній інструктаж, погане освітлення, низька або висока 

температура, слабка вентиляція тощо. 

 До технічних причин травматизму відносяться: несправність або 

недосконалість технологічного обладнання, інструментів, пристроїв і засобів 

техніки безпеки, незручність або захаращеність робочого місця. 

 Причиною травми може стати також хворобливий стан працюючого, 

непідготовленість до даної роботи і неуважне відношення до неї, стомлення і 

стан сп'яніння. 

 Розслідування й облік нещасних випадків відбувається відповідно до 

«Положення про порядок розслідування й обліку нещасних випадків на 

виробництві». Це положення встановлює єдиний порядок розслідування й обліку 

нещасних випадків на виробництві, обов'язковий для готелів будь-яких форм 

власності. 

 За результатами розслідування складається висновок, що є обов'язковим 

для роботодавця і може бути оскаржений в органах державної інспекції праці або 

в суді. 

  

 

 



3. Виробнича санітарія і гігієна.  
Гігієна праці розглядає питання, пов'язані з умовами роботи і їхнім впливом 

на людський організм; розробляє гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи, 

спрямовані на поліпшення і збереження здоров'я працівників, підвищення 

працездатності і продуктивності праці. Існують декілька гігієнічних критеріїв 

оцінки умов праці: 

 - забруднення повітря; 

 - температура, вологість і швидкість руху повітря; 

 - рівень шуму; 

 - освітленість; 

 - санітарний стан; 

 - особиста гігієна співробітників. 

 Забруднення повітря. Усі приміщення готелю, де працює персонал, повинні 

бути просторими, мати досить високі стелі, бути оснащеними природною або 

примусовою вентиляцією, що забезпечує нормальну циркуляцію повітря і 

виключає проникнення сторонніх запахів. 

 Температура, вологість і швидкість руху повітря. Ці параметри мають 

сильний вплив на стан людини, її працездатність і регулюються за допомогою 

системи опалення. Температура повітря в приміщеннях повинна бути не нижче 

18 °С, вологість повітря в теплий період року 30-60%, у холодний - не більш 70%, 

швидкість руху повітря в холодний період - до 0,3 м/с, у теплий - до 0,5 м/с. 

 Рівень шуму. У готелях повинні дотримуватися протишумні правила, до 

яких належать такі. Підлоги в коридорах, холах і вітальнях мають покриватися 

звукопоглинаючими килимами або покриттями, що їх замінюють. Телевізори 

мають встановлюватися лише в номерах або спеціальних приміщеннях, а 

телефон загального користування - віддалік від житлових кімнат у спеціальних 

кабінах або під акустичним ковпаком. Для зменшення шуму в житлових і 

громадських приміщеннях використовують спеціальні звукоізолюючі вікна і 

двері, звукоізолюючу обробку стін. 

 Освітленість. При поганій освітленості з'являються зорова втома, загальна 

млявість, погіршення зору, знижується продуктивність праці. У приміщеннях 

повинне бути природне (не менш одного вікна) і штучне освітлення, що 

забезпечує освітленість цілодобово при лампах розжарювання - 100 лк (у 

люменах), при люмінесцентних лампах - 200 лк, у коридорах -природне або 

штучне освітлення. Кожне робоче місце повинне бути досить освітлене, але 

освітлення при цьому не повинне справляти сліпучої дії. Штучне освітлення 

може бути загальним, місцевим і комбінованим. Застосування лише місцевого 

освітлення на робочих місцях не допускається. Існує також аварійне освітлення 

на випадок евакуації. 

 Санітарний стан. У готелі повинні дотримуватися санітарно-гігієнічні 

норми і правила, встановлені органами епідеміологічного нагляду, зокрема з 

чистоти приміщень, стану сантехнічного обладнання, видалення відходів, 

ефективного захисту від комах і гризунів, обробки білизни. Усе газове, 

водопровідне і каналізаційне обладнання повинне бути встановлене й 

експлуатуватися відповідно до «Правил технічної експлуатації готелів та їхнього 

обладнання». 



 У приміщеннях необхідно щодня робити вологе прибирання, видаляти пил 

і павутину, пилососити килими і килимові покриття, протирати вікна, двері. По 

закінченні роботи приміщення потрібно ретельно прибрати і залишати в повному 

порядку. Періодично необхідно прибирати приміщення з використанням 

мильно-лужного розчину, хлорного вапна, про-водити генеральні прибирання, 

дезінфекції й дезинсекції (заходи боротьби з комахами). Особлива увага має 

приділятися роботі покоївок. Транспортування білизни, прибиральних 

матеріалів й інвентарю здійснюється покоївками на візках. 

 У службових приміщеннях, призначених для відпочинку, прийому їжі, 

зміни одягу обслуговуючого персоналу забороняється тримати прибиральний 

інвентар і брудну білизну. Ці кімнати обладнуються індивідуальними шафами, 

обідніми столами, стільцями тощо. 

 Інструкція з санітарного утримання вимагає від персоналу особливої уваги 

до постільної білизни проживаючих та їхньої своєчасної заміни. У білизняній 

повинна бути ідеальна чисто-та. Чиста і брудна білизна має зберігатися в різних 

приміщеннях, окремо одна від одної. Після прийому брудної білизни необхідно 

вимити руки і змінити халат. Прання білизни проживаючих здійснюється 

покоївками в спеціально обладнаних приміщеннях. 

 Інструкція з санітарного утримання включає також вимоги до стану 

території, що прилягає до готелю. Територія повинна бути прибрана, озеленена, 

облагороджена. Для збору побутових відходів на території двору 

встановлюються сміттєзбиральники. Вторинна сировина і макулатура має 

збиратися і складатися окремо. 

 Усі працівники готелю не рідше одного разу в рік мають проходити 

медичний профогляд у поліклініках і подавати на роботі довідки про стан свого 

здоров'я. Співробітники, що не пройшли медогляд, до роботи не допускаються. 

 У випадку, якщо занедужає проживаючий, адміністрація готелю має 

викликати лікаря. У випадку інфекційного захворювання працівники СЕС 

проводять у номері дезінфекцію. Прибирання номерів, у яких знаходяться хворі, 

має проводитися із застосуванням розчину хлорного вапна. 

 На кожному поверсі готелю повинні бути пам'ятки про надання першої 

допомоги й аптечки з набором необхідних медикаментів. 

 

Контрольні питання: 

1. З яких етапів складається процес створення системи протипожежної 

безпеки в готелях? 

2. Яку послідовність дій передбачає проведення організаційних заходів 

щодо створення пожежної охорони в готелі? 

3. Визначте особливості проведення протипожежної підготовки 

працівників готелю. 

4. Що включає проведення протипожежної профілактики? 

5. Як організовують систему охорони праці та техніки безпеки в готелі? 

6. Назвіть можливі причини травматизму в готелі та способи боротьби 

з ними. 

7. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні критерії оцінки умов 

праці в готелі. 


