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

Povinnosti ubytovaných studentů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny:
a) Počínejte si tak, abyste neohrozil(a) zdraví své ani svých spolubydlících.
b) Každou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit zdraví nebo mohla být zdrojem materiální
škody, jste povinni neprodleně nahlásit vedení kolejí či menzy, v mimopracovní době na
vrátnici kolejí.
c) Při zrnění vyhledejte první pomoc na vrátnici. Služba Vám poskytne první ošetření a v případě
potřeby zajistí přivolání odborné lékařské pomoci.
d) Zakazuje se jakýmkoliv způsobem zasahovat do všech druhů instalací v budově ( voda,m plyn,
elektřina apod.). Závady nutno hlásit na určeném místě správě kolejí.
e) Je zakázáno nadměrně se vyklánět z oken, vystupovat do oken, či jimi procházet na přilehlé
balkony a střechy. Na římsách oken se nedovoluje umísťovat jakékoliv předměty včetně
potravin z důvodu nebezpečí jejich pádu. Taktéž je zakázáno vyhazování jakýchkoliv
předmětů z oken. Před odchodem z pokoje je nutno okna řádně uzavřít, větrání může být
prováděno pouze pomocí upravené ventilace.
2. Poučení pro uživatele el. přenosných spotřebičů:
a) Přenosný elektrický spotřebič nesmí být připojen do znečištěné nebo poškozené zásuvky
(např. bez ochranného kolíku).
b) Používáte-li ke své práci s el. spotřebiči prodlužovací šňůru, nesmí být tyto delší než 12m,
musí mít ochranným vodičem propojenou vidlici i pohyblivou zásuvku. Vadnou prodlužovací
šňůru nepoužívejte!
c) Pohyblivé přívody k el. spotřebičům a jejich prodlužovací šňůry nesmí být namáhány na tah a
nesmí být vystaveny mechanickému poškození ( nesmí procházet ostrými hranami, ležet na
zemi v místech kde se chodí).
d) Na el. spotřebičích a el. zařízeních se nesmí provádět jakékoliv opravy a úpravy. Tyto práce je
určen provádět jen pověřený odborný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
e) Je-li někdo zasažen elektrickým proudem, je třeba co nejrychleji jej vyprostit z dosahu jeho
účinků, poskytnout mu první pomoc, přivolat lékaře a uvědomit o úrazu vedení SÚZ VŠE
v Jindřichově Hradci.
3. Zásady pro používání elektrických a plynových spotřebičů na kolejích:
a) Soukromé elektrické spotřebiče mohou být používány pouze se souhlasem vedoucího koleje
( ubytovny). Spotřebiče nesmí být starší pěti let a jejich technický stav musí být doložen
revizní zprávou.
b) Platnou koncesi na rádio a televizi si musí každý posluchač (vlastník) předem zaplatit na
poštovním úřadě.
c) Před použitím el. či plynových vařičů ve společných kuchyňkách je nutno seznámit se s jejich
obsluhou , přesvědčit se zda jsou umístěny na nehořlavé podložce. V jejich blízkosti se nesmí
nacházet žádné hořlavé předměty, vařiče musí být stále udržovány v čistotě ( umývat se
mohou čistým vlhkým hadrem a čistícím prostředkem pouze po vytažení šňůry z el.
zásuvky.) a po jejich použití je nutno je vždy před odchodem vypnout. Do spotřebičů
nezasahujte, poruchy nahlaste na vrátnici koleje !!
d) Při používání přidělených či společných el. spotřebičů na kolejích jako jsou stolní lampy,
žehličky, pračky, ledničky a případně další druhy el. spotřebičů zakoupených správou kolejí a
menz, je nutno dbát pokynů k jejich obsluze, dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci a
nenechávat je zapnuté bez přímého dozoru.
e) Při čištění, přenášení či jiné manipulaci s el. spotřebiči je třeba tyto odpojit od el. sítě
vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. El. zásuvky je třeba utírat pouze suchým hadrem.
f) Plynové spotřebiče nenechávejte v chodu bez přímého dozoru a dodržujte tyto pokyny :
- s mechanickými uzávěry manipulujte bez násilí.
- plyn zapalujte ihned po jeho vpuštění do hořáků a zkontrolujte zda nevzniká
nedokonalé hoření.
- vznikne-li podezření na únik plynu nebo jiná porucha, ihned uzavřete přívod plynu a
závadu okamžitě nahlaste na vrátnici koleje.

