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NỘI QUY 

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬ DỤNG ĐIỆN 

Điều 1. PCCC là nghĩa vụ của toàn thể CBCNV kể cả khách hàng đến làm việc tại Công Ty; 

Điều 2. Bộ phận nào có nhu cầu sử dụng thêm thiết bị điện phải báo cáo và được sự đồng ý của người 

phụ trách hệ thống điện. Khi đang sử dụng thiết bị tiêu thụ điện phải trông coi; không được bỏ đi làm 

việc khác. 

Điều 3. Không tự ý đấu nối, sửa chữa làm thay đổi hệ thống điện. Việc đấu mắc các thiết bị điện phải do 

chính thợ điện làm và phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn về điện. Không 

được sử dụng đường dây dẫn điện làm phơi, móc quần áo hoặc các vật tương tự. 

Điều 4. Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay 

cho người phụ trách hệ thống điện để bố trí thợ điện đến sửa chữa. Khi sửa chữa phải ngắt cầu dao để 

sửa chữa; tại cầu dao phải treo biển “Cấm đóng điện”; Người nào ngắt điện thì phải do chính người đó 

đóng điện trở lại. 

Điều 5. Không được đặt thiết bị đốt nóng (bàn là, bếp điện, lò sấy, siêu điện,…) lên trên, dưới, gần vật 

dễ cháy. Không được dùng bóng điện tròn để sấy, dùng giấy hoặc các vật liệu dễ cháy làm cháy bóng 

điện. 

Điều 6. Phương tiện chữa cháy phải bảo quản tốt, để ở nơi dễ thấy, dễ lấy. Không được tự ý thay đổi vị 

trí để phương tiện dụng cụ chữa cháy. Không được sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy vào việc 

khác. 

Điều 7.  

Điều 8.  

kể từ ngày ký. Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy được khen thưởng; 

nếu vi phạm sẽ có hình thức xử lý theo quy định. 
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