
 
 

   

Aktualizace k 01.01.2023 

 

 

Příloha č. 1 k Domovnímu řádu: 

Protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Každý uživatel je povinen dbát podle svých možností o bezpečnost a zdraví své a svých dětí: 

• všichni uživatelé jsou po přistěhování do azylového domu proškoleni o bezpečnosti 

a ochraně zdraví, požární ochraně; informace o první pomoci jsou umístěny na každém 

pokoji,  

• uživatelé jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny pracovníků zařízení k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví,  

• uživatelé jsou povinni oznámit pracovníkům zjištěné nedostatky a závady /zejména na 

technických zařízeních/ v prostorách zařízení, které ohrožují nebo by bezprostředně 

a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost či zdraví,  

• uživatelé jsou povinni používat elektrické spotřebiče pouze k účelu, ke kterému byly 

určeny a podle návodu k použití. 

Zjistí-li uživatelé při obsluze elektrického zařízení jakoukoliv závadu na něm (např. poškození 

izolace, zápach po spálenině, kouř, neobvyklý hluk, nadměrné zahřívání, jiskření, probíjení 

apod.), musí elektrické zařízení ihned vypnout a závadu neprodleně ohlásit pracovníkovi 

zařízení. Poškozené elektrické zařízení nesmí používat. 

Uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život, 

zdraví osob a majetek zařízení.  

Nesmí poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů. 

Uživatelé zodpovídají za poškození a nedovolenou manipulaci s hasicími přístroji dětmi. 

Případnou opravu hasicího přístroje hradí uživatel. 

V případě požáru jsou uživatelé povinni řídit se Požární poplachovou směrnicí, která je vyvěšena 

na chodbě ve společných prostorách azylového domu.  
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V případě, že je v zařízení pouze jeden pracovník a dojde k jeho úrazu nebo zdravotnímu stavu, 

kdy není schopen si zajistit pomoc, je uživatel povinen poskytnout první pomoc a přivolat 

lékařskou záchrannou službu. Uživatel o této vzniklé situaci telefonicky informuje dalšího 

pracovníka zařízení. Kontakty na pracovníky jsou uvedeny v kanceláři na nástěnce. 

Důležitá telefonní čísla: 

158 Policie  

155 Rychlá záchranná služby  

150 Hasiči  

112 Tísňové volání  

 

 

 

 

 

 

 


