Og6lna instrukcja bezpieczefstwa i higieny pracy

w budynku przy ul. Swierkowej 20 R

i.

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowi4zk6w oraz okreSlenie zagadnien
prawidlowej eksploatacji obiektu uZytkownikom oraz innym osobom korzystaj4cym
z obiektu. Zagadnrenia w niej poruszone nie stanowi4 jedynej bazy wiedzy I sE
uo g6lnieni em szczeg6lowych przepis6w.

2. Podstawowym obowi4zkiem ka2dego pracownika UwB jest
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przepis6w t zasadbezpteczehstwa i higieny pracy. W szczeg6lnoSci:
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niezwlocznie zawiadomrc przeNozonego o zauwahonym wypadku oraz zagroZenru
zdlowia lub Zycra ludzkiego oraz innych usterkach majqcych wplyw na
b ezpieczenstwo wykonywania pracy
przestrzegat zakazu palenia tytoniu oruz papreros6w elektronicznych na terenie
calego obiektu
dbai o lad r porzqdek we wszystkich pomreszczeniach.
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Zaro we go.

i dojScia do pomieszczef powinny byd niezastawione a ci4gi komunikacyjne
czyste i suche, w razie zauwa?ania nieczystoSci naIe?y ten fakt mezwlocznie zglosii
PrzejScia

adrninistratorowi obiektu.

5. W sytuacji zaistnienia wypadku nale2y:

- udzielii pierwszej pomocy przedmedycznej (lista os6b przeszkolonych

w zakresie pierwszej pomocy znajduje siE w apteczce prerwszej pomocy)
- niezwlocznie poinformowai przelo?onego o zdarzentu oraz sluzbE BHP
(tel. alarmolvy 85 745 73 45)
- w razie potrzeby wezwa(, pogotowie ratunkowe tel. 999 lub Centrum
Powiadamiania RatunkoWego 1 L2
Apteczl<a pierwszej pomocy znajduje siE w holu wejSciowym.

6.

Sposoby postppowania na wypadek poZaru:
a)

kaida osoba, ktora zauwaZy poi.ar lub inne miejscowe zagrolenie, zobowi4zana jest

powiadomi6:
- inne osoby znajduj4ce siE w zagroLeniu,
- bezpo 6red nie go przeLozone go
- PafstwowqStraLPozarnqtel. 998 lub Centrum Powiadarniania Ratunkowego 112
b) Osoba zauqdzajqca obiektem lub osoba upowazniona - uprawniona jest do podjqcia
decyzji o ewakuacji os6b z calego obiektu, jego czE$ci lub z poszczeg6lnych
pomieszczef
c) Kazda osoba bior4ca udzial w dzialaniach ratowniczych powinna patniEtal, Ze:
- w pierwszej kolejnoSci naleLy ratowalltdzi,
- w przypadku wyst4pienia zagroienia dla Lycia lub zdrowia naleay natychr-niast
opudcii stre [E zagro 2enra.
d) Zabrontone jest wykonywanie czynnoSci, kt6re rnog4 spowodowac pozar, j.go
rozprzestrzenianie siE, utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacji.
1

Nieprzestrzeganie niniej szej instrukcj i moite skutkowad :
1. or.o
a) karami porz4dkowymi, o kt6rych mowa w art. 108 Kodeksu pracy, +'t
L-' .
cL
^qr
upomnieni a, karqnagany lub kar qprempLn4
b) w przypadku ciEZkiego naruszenia obowi4zk6w pracownika w zakresie
bezpreczehstwa i higieny pracy - zgodnie z art. 52 S 1 pkt Kodeksu pracy t o zwrqzanrem z pt acown ikiem umowy o pracQ b e z wyp ow ie dzenta.
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