
Ережеге  

Қосымша №7 

 

 

«RoboLand 2021» робототехника, бағдарламалау және инновациялық 

технологиялардың VI фестивалінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі 

ережелері 

 

Өтетін орны: Қазақстан, Қарағанды қ., 141 есептік орам, 690 құрылыс, «№2 

оқушылар сарайы» КММ 

 

1. Команда жетекшісінің жауапкершілігі 

• Команда жетекшісі – кәмелетке толған азамат, команда мүшесі, 

командаға әкімшілік басшылықты жүзеге асырады, фестиваль 

ұйымдастырушылары мен басқа да ұйымдар алдында оның мүдделерін білдіреді, 

сондай-ақ команданың барлық қатысушыларының қауіпсіздік техникасы мен өрт 

қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын бақылайды және жауапты болады. 

Команда жетекшісі штаттан тыс жағдай болған жағдайда команда 

қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

 

2. Фестиваль қатысушыларының міндеттері: 

• Фестивальдің ресми сайтында жарияланған фестиваль туралы Ереженің 

5.15, 5.16, 5.17 тармақшаларының талаптарын сақтау және орындау. 

 

3. Техникалық және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

• 18 жасқа дейінгі балалар ересектердің қарауында немесе 

жаттықтырушылар, тәлімгерлер немесе оған уәкілетті адамдар ілесіп жүретін 

топтар мен командалардың құрамында болуы тиіс. 

•  Күйік иісі, түтіндеу, өрт немесе ерекше дыбыс пайда болған кезде 

жұмысты дереу тоқтатып, ұйымдастыру комитетінің басшысына немесе жақын 

арадағы өкіліне немесе қауіпсіздік қызметінің қызметкеріне хабарлау қажет. 

• Ұйымдастыру комитетінің басшысы немесе өкілі жағдайды бағалауға 

және өрт қызметін эвакуациялау және шақыру туралы одан әрі шешім қабылдау 

үшін қауіпсіздік қызметтеріне хабарлауға міндетті. 

•  Қатысушылар қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің барлық талаптарын 

орындауға міндетті. 

• Өзін нашар сезінген немесе ерекше жағдайға тап болған жағдайда-

жұмысты дереу тоқтатып, басшыға немесе Ұйымдастыру комитетінің жақын 

өкіліне хабарлау керек. 



• Фестиваль аумағында дәрігер орналасады, оған қатысушы өзін нашар 

сезінген немесе жарақат алған жағдайда жүгіне алады. 

4. Өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы ережелері. 

• Қолдан жасалынған  ұзартқыштар мен сплиттерді пайдалануға тыйым 

салынады. 

• Электр розеткалары немесе қосылыстары бар техникалық аймақтардың 

үстелдеріне су, сусындар немесе басқа сұйықтықтарды қалдыруға, қоюға және 

сақтауға тыйым салынады. 

• Шанышқыны розеткаға және розеткадан дымқыл қолмен салмаңыз және 

шығармаңыз. 

• Қуат сымынан тартпаңыз (тек ашадан қолыңызбен ұстаңыз), сым үзіліп, 

ток соғуы мүмкін. 

• Электр өткізгішке жақындауға және қолмен тиісуге болмайды.  

• Жанған электр құралдарын сумен сөндірмеңіз. 

• Фестиваль аумағында орналасқан электр қалқанына кіруге (ашуға) 

тырыспаңыз. 

• Электр аспаптары қосулы кезде оларды жөндемеңіз. 

• Электр розеткаларына бөгде заттарды салмаңыз. 

• Өткір құралдарды пайдалануға тек басшылардың немесе команданың 

сүйемелдеуімен рұқсат етіледі. 

• Техникалық аймақта тәртіпті сақтау міндетті! Роботты кіруге дайындауға 

қатысы жоқ барлық заттар үстелдің астына орналастырылуы керек. Команда 

тәртіпті сақтамаған жағдайда жауапты тұлғалар «фестиваль туралы Ережені» 

бұзғаны үшін команданы дисквалификациялау рәсіміне бастамашылық жасай 

алады. 

• Барлық роботтар мен құрылғылар айналадағы адамдарға, басқа роботтар 

мен құрылғыларға немесе жарыс алаңдарына зиян тигізбейтін етіп жасалуы керек. 

• Құрамында зиянды заттар бар элементтерді пайдалануға тыйым 

салынады, мысалы, сынап қосқыштары немесе қорғасыны бар бөлшектер, литий 

полимерлі батареялар. 

• Ойын алаңында роботтардың шассиіннің электрлік жерге тұйықталуын 

пайдалануға тыйым салынады. 

• Командаларға роботты басқарудың кез келген тәсілін пайдалана отырып, 

техникалық аймақтарда кез келген жүрістік сынақтарды жүргізуге тыйым 

салынады. Барлық сынақтар тек жаттығу алаңдарында жүргізілуі керек. 

• Фестиваль аумағында кәсіби кесу (бұрғылау) құралдарын дәнекерлеуге 

және пайдалануға тыйым салынады. 

• Конструктормен жұмыс істеген кезде, бөлшектерді қадағалап отыру 

маңызды, өйткені олар көбінесе өте кішкентай. Бөлшектерді аузыңызға салуға 

және оларды жұмыс үстеліне шашуға болмайды. 



 

 

5. Қорғау төтенше жағдайлардың 

• Фестивальға қатысушыларды, қонақтар мен қызметкерлерді ТЖ 

туындауының тікелей қаупі және қорғау шараларын қолдану қажеттілігі туралы 

уақтылы ескерту мақсатында іс-шараның барлық қатысушылары ұстануға 

міндетті дауыс зорайтқыш бойынша хабарландырулар пайдаланылады. 

• Шұғыл хабарламаны тыңдау, ондағы ақпаратты, Төтенше жағдайлар 

қаупі немесе туындауы жағдайында белгіленген тәртіп ережелерін қатаң және 

мүлтіксіз орындау қажет. 

 

«RoboLand 2021» Фестивалінің Ұйымдастыру комитеті 


