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P O K Y N P R O S T U D E N T Y MU
k zajištění požární ochrany
Ve smyslu zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů jste povinni vždy si počínat tak, aby Vaše činnost nebyla příčinou ke vzniku
požáru a dále jste povinni zejména:
− plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
− při zjištění požárních závad kdekoliv v prostorách fakulty nebo jiných školních zařízení
oznámit nedostatky pedagogickému dozoru nebo příslušné správě budov
− při zpozorování požáru jste povinni provést nutná opatření pro záchranu ohrožených
osob a opatření k zamezení jeho šíření
− při zdolávání požáru jste povinni poskytnout na výzvu velitele zásahu přiměřenou
osobní pomoc, nevystavíte-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby
blízké
− jste povinni seznámit se s čísly tísňového volání nebo požárními poplachovými
směrnicemi (jsou umístěny na viditelných místech v prostorách objektů)
− při použití přenosných hasicích přístrojů k likvidaci vznikajícího požáru je třeba
postupovat s rozvahou a použít vždy vhodný přístroj pro hořící látku
− v případě požáru zachovat klid a rozvahu a opustit podle pokynu únikovou cestou
ohrožený prostor - objekt.
Je zakázáno:
− provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud pro výkon takových prací
nemáte požadovanou odbornou způsobilost
− poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
− kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách fakulty či jiných školních zařízení
(vyjma vyhrazených).
Odkaz na vnitřní normu MU: https://inet.muni.cz/proxy/rec/smernice/smernice04_05.htm
________________________________________________________________________
(Tento POKYN PO jsem převzal/a/ v písemné formě)

Prohlášení bude podepsáno na formuláři při zápisu:
Potvrzuji, že jsem byl/a/
- seznámen/a/ s P O K Y N E M pro studenty MU
k zajištění požární ochrany, že mu rozumím a budu se jím řídit,

