3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie
Vstupní školení studenta 3.LF UK v oblasti zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při studiu a
požární ochrany.
Práva a povinnosti studenta 3.LF UK v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární
ochrany (dále BOZP a PO) v souladu s MP MŠMT č.j. 37014/2005 v návaznosti na
ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.
Student je zejména povinen:
1. Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání, předcházet a snižovat případná rizika ohrožení
zdraví, vzniku úrazu, škody na majetku a zařízení.
2. V objektu kliniky se pohybovat disciplinovaně, respektovat výstražné i zákazové
bezpečnostní značky a zvukové signály, nevstupovat do prostor se zákazem vstupu
nepovolaným osobám bez souhlasu pedagoga.
3. V prostorách kliniky na seminářích nebo při praktické výuce dodržovat zákaz kouření a
zákaz užívání alkoholických nápojů a omamných látek.
4. Při praktické výuce respektovat pokyny vyučujícího a počínat si tak, aby při výuce
nezpůsobil požár, nebo svým jednáním nevytvořil nebezpečí jeho vzniku.
5. V případě zjištění rizik ohrožujících zdraví jeho, nebo jiných osob, hlásit tuto skutečnost
právě vyučujícímu učiteli.
6. V případě vzniku úrazu (včetně drobného poranění) se nechat ošetřit v nejbližším místě,
kde je umístěna lékárnička (místo je označeno bílým křížem v zeleném poli), zaznamenat
tuto skutečnost do Knihy úrazů (sekretariát kliniky). Při druhu poranění, které
předpokládá léčbu, vyplnit formulář Záznam o úrazu studenta a ten odevzdat studijnímu
odd. 3.LF UK.
Úsek bezpečnosti práce.
7. Dodržovat provozní předpisy a pokyny kliniky k zajištění BOZP a PO (Požární poplachová
směrnice, Evakuační plán). V případě nezbytné potřeby použít tísňových volání:
Integrovaný záchranný systém: 112, Záchranná zdravotní služba: 155, Policie ČR: 158,
Hasiči: 150
8. Nedílnou součástí tohoto vstupního školení je seznámení studentů se zásadami o požární
ochraně:
Nejvyšší právní formou na úseku požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb. O požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen zákon o PO). Se zákonem souvisí vyhláška
MV ČR č. 246/2001 Sb., která podrobně upravuje ustanovení zákona o PO.
•
•
•
•
•

každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru
neprovádět práce a činnosti, ke kterým nemá oprávnění a které by mohly vést ke
vzniku požáru (neodborné opravy elektroinstalace, přístrojů atd.)
nepoužívat nepovolené elektrospotřebiče
nemanipulovat svévolně s prostředky požární ochrany a nepoškozovat je
dbát na průchodnost únikových cest, neumisťovat na nich žádné předměty.

