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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПО ВРЕМЕ 

НА СЪБИТИЯТА НА „ПОПРАВИ С 

ПРИЯТЕЛИ“ (Repair Café) 

 

 

Безопасността е отговорност на всеки един посетител в събитията 

организирани от „Поправи с приятели“ Repair Café. 
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I. Общи изисквания за безопасност 

1. Грижете се за собствената си безопасност, както и за тази на лицата, които 

могат да пострадат от вашите действия или бездействия. 

2. Да се предпазват от повреждане изолацията на захранващите кабели на 

електрическите съоръжения, а щепселите и контактите от счупване и изскубване. 

При констатиране на повреди от такъв характер, докладвайте на организаторите на 

„Поправи с приятели“. 

3. Всеки участник в „Поправи с приятели“ е длъжен да се грижи за здравето и 

безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, участващи в 

събитието. 

 

II Изисквания за безопасност на работното място 

1. Работете само на стабилни маси. 

2. Спазвайте достатъчно дистанция от останалите участници в събитието.  

3. Използвайте комплектите за първа помощ, разположени в Зоната за 

регистрация, при необходимост. 

4. Не преминавайте през мокри и хлъзгави подове. 

5. Не работете с открит огън или в близост до него. 

6. Оставяйте работното си място чисто. 

7. Съхранявайте инструментите правилно след употреба. 

8. При извънредна ситуация използвайте аварийния изход.  
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III Изисквания за безопасност при използване на работното 

оборудване 

1. Не оставяйте небезопасно разхлабени удължители на кабели.  

2. Не хващайте всякакви предмети между коленете или брадичката и рамо, 

помолете някой да Ви помогне и да задържи предмета. 

3. Винаги проверявайте дали уредът е изключен от захранващия контакт, преди 

да започнете да се занимавате с него.  

4. Ремонтирайте само уреди, които са изключени от контакта.  

5. Спазвайте безопасно разстояние, когато тествате уреда за първи път след 

ремонта. 

6. Никога не включвайте устройство, което искате да тествате директно в контакт, 

когато устройството е (частично) директно свързано към електрическата мрежа. 

Винаги използвайте отделен токов трансформатор. Това ще Ви предпази срещу токов 

удар. 

7. Използвайте подходящи инструменти - те не само ще увеличат 

производителността, но и ще повишат безопасността в работната среда. 

8. Бъдете внимателни с инструменти и уреди, които генерират и / или задържат 

топлина, като поялници или тостери. Никога не оставяйте тези инструменти и уреди 

без надзор 

9. Ако не сте сигурни в безопасността на уреда: останете далеч от него. 

10. Никога, никога не се колебайте да помолите за помощ, когато не можете да 

се справите сам с нещо. 

11. Избягвайте контакт на кожата с опасни вещества, включително агресивни 

видове лепило. Ако е необходимо, използвайте осигурените от организаторите 

защитни ръкавици. 
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IV Изисквания във връзка с извънредна епидемиологична обстановка 

1. Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м. 

2. Носете маска в помещението, в което се провежда събитието – задължително. 

3. Периодично измивайте ръцете си и ги третирайте с предоставените на всяка 

маса дезинфектанти. 

4. Кихайте в носна кърпа или друго подходящо средство, но не и без закриване 

на носа ви. Не кихайте в ръцете си. 

5. Моля, при наличието на следните симптоми, да си останете вкъщи,: обща 

физическа отпадналост, загуба на вкус и/или обоняние, кашлица, 

повишена температура, хрема и други прояви на остри респираторни 

болести. 


