VŠE – Správa účelových zařízení „Švecova kolej“, Janderova 190/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Povinnosti ubytovaných studentů z hlediska zajištění požární ochrany.

V zájmu ochrany společného majetku a zajištění protipožární bezpečnosti jsou studenti povinni dodržovat
následující pokyny :
1.

Seznámit se na přístupových místech s vyvěšenými :
a) Požárními poplachovými směrnicemi
b) Požárním řádem a Požárním evakuačním plánem s vyznačenými únikovými cestami a přísně dodržovat
všechna jejich ustanovení.

2.

Seznámit se s rozmístěním ručních hasících přístrojů a s vhodností jejich použití (viz. vyvěšený návod),
s umístěním a způsobem použití vodních požárních hydrantů. Zneužití hasících přístrojů a dalších
protipožárních prostředků se postihuje v souladu se zákony o požární ochraně pokutou až do výše 10 000,Kč. Neodborná manipulace s hasícími přístroji může vést k vážnému zranění – dodržujte návod k obsluze a
zejména následující ustanovení :
a) k hašení hořících osob nepoužívejte hasící přístroje vodní (obsahují žíravinu) , ani sněhové (teplota
hasiva -70 stupňů C.
b) k hašení elektrických zařízení nepoužívejte hasící přístroje vodní ani pěnové (vzduchopěnové), jejich
náplně jsou vodivé, způsobí úraz elektrickým proudem.
c) sněhové a práškové hasící přístroje nepoužívejte k hašení sypkých, volně ložených látek – nebezpečí
rozšíření požáru.
d) hasící přístroje sněhové velké (S6) a všechny druhy malých hasících přístrojů (sněhové, práškové) jsou
pod stálým vysokým tlakem – nesmí dojít k jejich prudkému nárazu (převržení), ani nesmí být umístěny
u tepelného zdroje – nebezpečí výbuchu.
e) halogenové hasící přístroje typ (CB) nepoužívejte v uzavřených prostorách – větrání nutné (možnost
otravy) !!
Seznámit se s umístěním označených nouzových východů a se způsobem jejich zpřístupnění (dosažení
klíčů) v případě potřeby.
V případě vzniku požáru se nesmí k opuštění prostoru používat elektrických výtahů (vypíná se elektrický
proud). K úniku použít vyznačených schodišť a východů.
Na pokojích a případně jiných vyhrazených prostorách platí přísný zákaz kouření , používání otevřeného
ohně v kterékoliv formě a přechovávání hořlavin. Nedopalky od cigaret nesmí být vhazovány do
odpadkových košů.
Zakazuje se a bude přísně postihováno zneužívání instalovaných protipožárních zařízení, neoprávněná
manipulace s klíči k únikovým východům, jakož i poškozování veškerých bezpečnostních a informačních
zařízení (tabulek).
V žádném případě není dovoleno vypínat či jinak poškozovat instalované místní rozhlasové zařízení,
které bude v případě potřeby použito k postupné evakuaci přítomných osob.
Je zakázáno sušit prádlo a ukládat jiné hořlavé předměty v bližší vzdálenosti jak 1m od lokálních topidel (el.
akumulační kamna, el. infrazářiče apod.). Před odchodem z místnosti je nutno u těchto topidel
překontrolovat jejich stav a zajistit bezpečný provoz.
Ze svítidel se nesmí snímat ochranné kryty a skla.
Platí přísný zákaz používání jakýchkoliv tepelných zdrojů, které nejsou nedílnou součástí budov a
ubytovacích prostorů.
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Upozornění:
Neplnění výše uvedených povinností ze strany ubytovaných bude postihováno jako hrubé porušení Kolejního
řádu.
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