NAVODILA ZA VARNO DELO IN GIBANJE V PROSTORIH
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE MARIBOR
SPLOŠNE ZAHTEVE
-

-

-

Navodilo velja celotno območje fakultete.
Gibanje v objektu fakultete je dovoljeno samo po poteh, ki jih potrebujete za vaše delo ali obisk.
Vstopanje v nevarnejše prostore (npr. laboratorij, kotlovnica,…) ali v prostore, ki so namenjeni kot pisarne za
zaposlene ne smete vstopati brez dovoljenja oziroma spremstva odgovorne osebe (oseba s katero ste
dogovorjeni).
Pri delu in gibanju po prostorih fakultete je potrebno upoštevati napotke in navodila odgovorne osebe ter
upoštevati varnostne znake/opozorila.
Dolžni ste po svojih močeh poskrbeti, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu oziroma pri gibanju po objektu.
Dolžni ste tudi upoštevati veljavno zakonodajo in ukrepe varstva pred požarom, ki so navedeni v Požarnem
redu – izvlečki iz požarnega reda izobešeni na stenah objekta.

PREPOVEDI
-

V prostorih objekta fakultete je prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.
Prepovedano je zalaganje evakuacijskih poti, gasilnih sredstev in naprav za izklop električnega toka.
Prepovedano je vnašanje in uživanje alkoholnih pijač, drog in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.
Prepovedano je vnašanje nevarnih snovi, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje zaposlenih in obiskovalcev, ki
se nahajajo v objektu fakultete.

POŽAR
-

Pri svojem ravnanju pazite, da vzdržujete red in čistočo.
V kolikor pri svojem prisotnosti ali opravljanju dela v objektu uporabljate vnetljive in gorljive snovi, jih je
potrebno takoj po uporabi odstraniti, tako da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara.
V primeru požara ostanite mirni in prisebni ter poslušajte navodila odgovorne osebe.
V primeru, da opazite požar je potrebno ukrepati:
 Ocenite velikost požara. Če je požar v začetni fazi in ga lahko pogasite brez nevarnosti zase ali
druge, uporabite razpoložljiva gasilna sredstva (gasilnik: prah A, B,C ali CO2 in notranje zidne
hidrante). V kolikor nastalega požara ne morete pogasiti pokličite:
CENTER ZA OBVEŠČANJE 112 in javite:
 Kdo kliče.
 Kje (kaj) gori.
 Ali so ljudje v nevarnosti in bo potrebo reševanje.
 Obseg požara in ali je možnost širjenja na sosednje objekta.
 V primeru požara se dvigala ne uporabljajo! Za evakuacijo iz objekta uporabite evakuacijske
poti, ki so označene z evakuacijskimi znaki.

