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1. Правілы бяспекі пры рабоце іголкай, шпількамі

2. Правілы бяспекі пры рабоце нажніцамі

3. Правілы бяспекі пры рабоце электрычным прасам



 1. Іголкі захоўваць у падушачцы або ігольніцы, абвіўшы іх ніткай. 

Шпількі захоўваць у скрынцы з шчыльна зачыняемым вечкам.

 2. Зламаную іголку не кідаць, а класці ў спецыяльна адведзеную 
для гэтага скрынку.

 3. Ведаць колькасць іголак, шпілек, узятых для працы. У канцы 
працы праверыць іх наяўнасць.

 4. Падчас працы іголкі і шпількі ўкалываць ў падушачку. Нельга 
браць іх у рот, не ўкалываць у вопратку, мяккія прадметы, сцены, 
фіранкі. Не пакідаць іголку ў вырабе.

 5. Не шыць іржавай іголкай. Яна дрэнна праходзіць у тканіну, 
пакідае плямы і можа зламацца.

 6. Прымацоўваць выкрайкі да тканіны вострымі канцамі шпілек ў 
кірунку ад сябе, каб пры руху рук наперад або ў бакі не накоцца.

 7. Перад прымеркай праверыць, ці не засталіся ў вырабе шпількі 
або іголкі.



 1. Працаваць толькі спраўнымі інструментамі: добра 
адрэгуляванымі і завостранымі нажніцамі.

 2. Нажніцы захоўваць у пэўным месцы - у падстаўцы або 
рабочай скрынцы.

 3. Класці нажніцы стуленымі лёзамі ад працуючага; 
перадаючы, трымаць іх за стуленыя лёзы.

 4. Не пакідаць нажніцы з расчыненымі лёзамі.

 5. Сачыць за рухам і становішчам лёзаў падчас працы.

 6. Не гуляць з нажніцамі, не падносіць нажніцы да твару.

 7. Выкарыстоўваць нажніцы толькі па прызначэнні.



 1. Перад працай прасам праверыць спраўнасць шнура.

 2. Прас ўключаць і выключаць сухімі рукамі, беручыся за 
корпус вілкі.

 3. Ставіць прас на падстаўку.

 4. Сачыць за тым, каб падэшва праса не дакраналася 
шнура.

 5. Па заканчэнні работы прас выключыць.
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