Školský internát Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

Bezpečnostné opatrenia
Protipožiarne opatrenia:
- nesmú sa vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar
- malý požiar sa zahasí dekou, paplónom alebo hasiacim prístrojom
- pri väčšom požiari opustiť priestor, uzatvoriť okná a dvere na miestnosti a vznik každého
požiaru okamžite ohlásiť v ohlasovni požiarov školského internátu
- pri vyhlásení požiarneho poplachu disciplinovane opustiť budovu schodišťom
- nikdy sa nesmie nechávať kľúč v zámku na izbách z vnútornej strany
- do rozpáleného alebo už horiaceho oleja sa nesmie liať voda
Opatrenia pri havárii vody a kúrenia
- ak nastane havária vody, pokúsiť sa uzatvoriť prívodný ventil v stene (ak je)
a unikajúcu vodu zachytávať do nádob a haváriu nahlásiť v zborovni ŠI
- ak je havária vrelej vody a nie je nebezpečie obarenia, postupovať podobne, ak nie, haváriu
okamžite nahlásiť v zborovni - pri prasknutí radiátora, pokúsiť sa unikajúcu vodu
zachytávať do nádob a haváriu okamžite nahlásiť v zborovni, ak z radiátora strieka vrelá
voda, na striekajúce miesto hodiť-prikryť dekou tak, aby voda nestriekala a haváriu
okamžite zahlásiť v zborovni ŠI
Opatrenia pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi
- pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi vždy postupovať podľa pokynov výrobcov na ich
používanie a vždy len so suchými rukami
- do zásuviek nestrkať prsty alebo iné predmety
- po skončení varenia v kuchynke vypnúť sporák - varič – kanvicu, nenechávať zapnuté
bez dozoru
- do mikrovlnných rúr a rýchlov. kanvíc nevkladať žiadne kovové nádoby a iné predmety
- žehliť len na vyhradených miestach a pri žehlení neklásť žehličku na žehliacu plochu, po
žehlení okamžite vytiahnuť žehličku zo zásuvky
- nočné lampy umiestňovať tak, aby sa ničoho nedotýkali žiarovkou
- pri opustení miestnosti bezpodmienečne vypnúť všetky elektrické spotrebiče,
- pri výpadku elektrického prúdu alebo inej poruche zahlásiť poruchu v zborovní a nič
neopravovať, ani nevymieňať žiarovky
Zákazy:
- manipulovať s poistkami v rozvodných skriniach (elektrický prúd)
- používať na izbách nepovolené tepelné spotrebiče
- akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom v ŠI vrátane fajčenia a prechovávania
predmetov obsahujúcich ortuť
- manipulácie s hasiacimi prístrojmi a hlásičmi požiaru
- prinášania a uskladňovania horľavín, chemikálií a výbušnín a iných nebezpečných látok a
vecí
- vykláňania sa, pokrikovania a vyhadzovania predmetov z okien a balkónov
- používať výťah v rozpore so školským poriadkom ŠI
- kúpať sa na voľných vodných plochách a kúpaliskách bez dozoru (plavčík)
Upozornenie
Vyzývame Vás na zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po schodoch, pri prenášaní teplých nápojov
alebo teplej stravy , aby neprišlo k úrazu !
Potvrdzujem, že som bol/a v deň nástupu do ŠI oboznámená/ý s Bezpečnostnými
opatreniami, s Organizačnými pokynmi a so Školským poriadkom ŠI na šk.rok 2021/22
a jeho dodatkami
( dané dokumenty sú dostupné na nástenkách ŠI a na web.sídle: www.najinternat.sk)

