Załącznik nr 3
do Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP I PPOŻ DLA MIESZKAŃCÓW
DOMU STUDENCKIEGO
§1

Przepisy ogólne
1. Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co
najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę.
2. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może
stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz
wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich powinny
odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach dotyczących
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim
Normom.

§2
Zasady BHP dla mieszkańców Domu Studenta
1. W Domu Studenta obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,
spożywania alkoholu oraz innych substancji niedozwolonych.
2. W Domu Studenta obowiązuje całkowity zakaz używania w pokojach
elektrycznych urządzeń grzewczych, grzałek, lutownic itp.
3. W Domu Studenta obowiązuje całkowity zakaz samowolnego przerabiania
i napraw instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej oraz komputerowej.
4. Przed korzystaniem z urządzeń znajdujących się w kuchni oraz pralni
należy zapoznać się z instrukcją bhp tych urządzeń ( dostępną przy
urządzeniach).
5. Należy dbać o ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach Domu
Studenta
6. W razie stwierdzenia, że sprzęt, urządzenie jest niesprawne, należy
usterkę zgłosić natychmiast administratorowi obiektu.
7. W razie jakiegokolwiek wypadku swojego, lub współlokatora należy
natychmiast poinformować administratora obiektu.
8. Każdy mieszkaniec Domu Studenta jest obowiązany udzielić pierwszej
pomocy przedmedycznej.
9. Zabrania się dotykania przewodów zwisających lub luźno leżących na
podłodze oraz napraw jakiegokolwiek ze sprzętów.
10. Zabrania się dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych mokrymi rękami.
11. Po zakończeniu użytkowania kuchenki należy upewnić się, czy zostały
wyłączone wszystkie zawory.

12. Użytkowanie kuchenek (gotowanie, smażenie itp.) wymaga osobistego
nadzoru.
13. Jeśli chcemy wykonać czyszczenie urządzenia zasilanego prądem
elektrycznym, to zawsze odłączamy go od sieci wyjmując wtyczkę z
gniazdka.
14. Przejścia i dojścia do pokoi powinny być niezastawione a ciągi
komunikacyjne czyste i suche, w razie zauważania nieczystości należy ten
fakty niezwłocznie zgłosić administratorowi obiektu.
15. Zabrania się pozostawiania na korytarzach i w ciągach
komunikacyjnych jakichkolwiek rzeczy, a w szczególności: suszarek
na odzież, obuwia, worków ze śmieciami.
16. Obowiązkowo należy zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa
Pożarowego.

§3
Instrukcja Przeciwpożarowa1
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1. Należy obowiązkowo zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
dla Domu Studenckiego WUM, zawsze dostępną w pomieszczeniu recepcji.
1.1 Corocznie uczestniczyć w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków
ewakuacji z całego obiektu zgodnie z w/w instrukcją.
2. Przestrzegać zasad postępowania w przypadku powstania pożaru oraz zasad
organizacji i warunków bezpieczeństwa ewakuacji osób z budynków.
3. Orientować się w rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice,
hydranty) oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.
4. Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji
ogólnej.
5. Należy niezwłoczne zgłaszać usterki mogące spowodować pożar lub jego
rozprzestrzenianie osobom kompetentnym.

