
         Додаток № 8 

П Е Р Е Л І К 

професій та посад працівників, яким видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту по 

колективному договору. 

Підстава: Постанова Одеської обласної Ради народних депутатів Управління охорони здоров'я № 318/П від 29.08.95 р.  

"Типових норм", наказ МОЗ СРСР №65 від 29.01.88р. 
№ 

п/п 

Найменування виробництв, професій і 

посад 

Найменування спецодягу, спецвзуття та засобів 

захисту 

Строк 

експлуатації 

1. Лікарі, середній медперсонал в 

операційних, перев'язочних та 

гіпсувальних кімнатах 

Фартух непромокальний, рукавиці гумові. При роботі 

з електроінструментами калоші  діелектричні, при 

роботі кварцових ламп захисні  окуляри 

До зношення 

2. Лікарі та середній медперсонал 

процедурних кабінетів хірургічного, 

гінекологічного, стоматологічного 

кабінетів 

Фартух непромокальний, рукавиці гумові 

Халати, шапочки, маски. 

До зношення 

3. Лікарі-стоматологи Фартух непромокальний, рукавиці гумові До зношення 

4. Лікарі, середній та  молодший 

медперсонал, які працюють в 

рентгенкабінеті 

Фартух і спідниця з просвинцьованой гуми, рукавиці зі 

простої гуми, окуляри для адаптації для рентген-

лаборанта, фартух непромокальний, рукавиці гумові  

До зношення 

5. Лікарі, середній і молодший медперсонал, 

біологи, лаборанти лабораторії 

Халат х/п, фартух, рукавиці гумові, нагрудники, 

окуляри захисні для мийки посуди. При роботі в 

біохімічній лабораторії  -  протигаз   

До зношення 

6. Лікарі та середній медперсонал світло- та 

електролікувальних кабінетів 

Рукавиці діелектричні, окуляри захисні До зношення 

7. Пральні сортувальники білизни Халат х/п – 2 шт., чоботи гумові, ковпаки (хустинки) – 

2 шт., респіратор, окуляри захисні, портянки-

шкарпетки, фартух непромокальний 

18 міс. До 

зношення 

Загальні професії: 

8. Грузчик, робітник Куртка брезентова, штани х/п, рукавиці К.б. – 12 міс., 

шт.,рук.- 2 міс. 



9. Двірник Костюм х/п, 

фартух х/п,  

рукавиці,  

плащ непромок. 

12 міс. 

-"- 

-"- 

36 міс. 

10. Дезінфектор Халат х/п 

Чоботи гумові 

Рукавиці гумові 

Протигаз 

12 міс. 

-"- 

-"- 

Деж. 

11. Слюсар-сантехнік Костюм брезентовий 

Чоботи гумові 

Рукавиці 

Взимку: 

Куртка 

Штани утеплені 

18 міс. 

12 міс. 

2 міс. 

 

36 міс. 

3 міс. 

12. Столяр Фартух х/п 

Рукавиці  

6 міс. 

3 міс. 

13. Прибиральник виробничих приміщень Халат х/п 

Рукавиці 

При митті підлоги: 

Чоботи гумові 

Рукавиці гумові 

12 міс. 

2 міс. 

 

12 міс. 

2 міс. 

14. Електромонтери по ремонту 

електрообладнання 

Півкомбінізони 

Рукавиці діелектричні 

Калоші  діелектричні 

Костюм х/п 

Рукавиці напівкомбіновані 

12 міс. 

Деж. 

Деж. 

 

15. Комірник Халат х/п 

Рукавиці 

12 міс. 

3 міс. 

16. Робітники бойлерної Костюм х/п 

Черевики шкіряні 

Рукавиці 

12 міс. 

12 міс. 

2 міс. 



17. Ліфтери Халат х/п – 2 шт. 

Ковпак х/п – 2 шт. 

24 міс. 

24 міс. 

18. Працівники харчоблоку (зав.виробництвом, 

кухарі, робітники кухні, прибиральники) 

Халат х/п – 3 шт. 

Куртка та спідниця х/п – 4 шт. 

Ковпак (хустинка) х/п – 4 шт. 

Нарукавники – 4 шт. 

Фартух х/п – 2 шт. 

Тапочки – 1 пара 

Фартух гумовий – 1 шт. 

Калоші – 1 пара  

Рушник – 4 шт. 

24 міс. 

24 міс. 

24 міс. 

24 міс. 

12 міс. 

6 міс. 

6 міс. 

12 міс. 

24 міс. 

 

 

 

 

 

Ректор            Запорожан В.М. 

 

Голова профкому          Сухін Ю.В.  

 


