Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i
wyposażenia technicznego postępowania w razie wypadku lub awarii
1.Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń,
oraz wyposażenia Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu zobowiązane są do przestrzegania
powszechnie znanych zasad bezpiecznego
korzystania z pomieszczeń.
2. Obowiązkiem użytkowników jest dbanie o
ład i porządek na terenie Uczelni oraz dbanie o
przedmioty będące wyposażeniem obiektu.
3.Pomieszczenia
dydaktyczne
oraz
administracyjne
takie
jak:
laboratoria,
pracownie, warsztaty, sale wykładowe czy
pomieszczenia biurowe, zamykane są na klucz,
a dostęp do nich mają tylko uprawnieni
pracownicy Uczelni.
Studenci
korzystają
z
pomieszczeń
dydaktycznych tylko pod nadzorem osoby
prowadzącej zajęcia.
4. Osoby przebywające w obiektach Uczelni
zobowiązane są do prawidłowego korzystania z
pomieszczeń, a w szczególności do:
 przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i
higieny
pracy
oraz
przepisów
przeciwpożarowych
 przestrzegania wewnętrznych procedur,
instrukcji
dotyczących
danych
pomieszczeń
 poruszania się jedynie po pomieszczeniach
do których mają dostęp
 przestrzegania ustalonych terminów i
godzin korzystania z pomieszczeń
 dbanie o pomieszczenia i ich wyposażenie
takie jak: meble, sprzęt elektroniczny,
urządzenia techniczne itp.
5. W pomieszczeniach uczelni zabrania się:
 używania
ogólnodostępnych
środków
łatwopalnych, wnoszenia przedmiotów i
materiałów mogących stanowić zagrożenie,
spowodować uraz lub niebezpieczeństwo,
w tym materiałów pirotechnicznych i
wybuchowych
 wnoszenia i spożywania alkoholu, środków
odurzających i środków psychotropowych
oraz wstępu osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających

 użytkowania i obsługiwania przez osoby
nieuprawnione
sprzętu,
urządzeń
i
maszyn należących do Uczelni
 jakiejkolwiek ingerencji w instalacje,
urządzenia lub wyposażenie Uczelni
 palenia tytoniu i e-papierosów
 poruszanie się na rowerach, rolkach,
hulajnogach i innym sprzęcie mogącym
spowodować wypadek lub uszkodzenie
nawierzchni pomieszczeń
6.W trakcie poruszania się po obiekcie należy
stosować się do następujących zaleceń:
 szczególną
uwagę
należy
zachować
podczas poruszania się po schodach,
zawsze należy trzymać się poręczy. Nie
wolno biegać po schodach.
 należy
pamiętać,
że
pomiędzy
pomieszczeniami mogą występować progi.
 w trakcie otwierania i zamykania drzwi do
budynków i pomieszczeń zawsze należy
trzymać drzwi za klamkę.
7. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach,
w miejscach ogólnie dostępnych, to jest
szatnia, toalety, jadalnia, korytarze, etc.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.
8. W przypadku zaistnienia, czy chociażby
podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia,
zdrowia
lub
bezpieczeństwa
osób
przebywających w pomieszczeniach Uczelni,
każda osoba jest zobowiązana powiadomić o
tym fakcie kierownika jednostki, kierownika
obiektu, lub pracownika portierni-szatni.
Sposób postępowania na wypadek pożaru i
innego zagrożenia
Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie
obowiązany
jest
zachować
spokój
i
natychmiast zaalarmować:
a) inne osoby znajdujące się w zagrożonym
obiekcie,
b) Straż Pożarną (998 lub nr alarmowy 112)
c)
postępować
zgodnie
z
instrukcją
postępowania w przypadku powstania pożaru
oraz instrukcją ogólną przeciwpożarową

