Kollégisták munkavédelmi oktatási tematikája
Iskolákban, kollégiumokban nem ritkák a balesetek. A hallgatók (kollégisták) kötelezettségei
között fogalmazódik meg, hogy óvják saját és mások testi épségét, egészségét, sajátítsák el és
alkalmazzák az egészséget és biztonságot védő ismereteket, és haladéktalanul jelentsék a saját
magát, társát, az iskolát, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot.
A kollégisták munkavédelmi kötelessége:
- Óvja saját és társai épségét, egészségét.
- Haladéktalanul jelentse azt, ha saját magát, társait, a kollégiumi dolgozókat, vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt.
- A kollégiumban történt legkisebb rendellenességet (balesetet, tűzzel járó
tevékenységet, elektromos jellegű vagy más, testi épséget veszélyeztető
meghibásodást, rongálást, lopást) minden kollégista köteles azonnal jelenteni az
illetékes szakemberek felé.
Gépek, berendezések, elektromosság szabályai:
- Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás
során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit.
- A szobákban elhelyezett valamennyi csatlakozót szerelni és javítani a kollégistának
tilos. Elektromos berendezést kizárólag az erre jogosult villanyszerelő javíthat,
cserélhet.
- A lámpatestek búráit eltávolítani nem szabad. A világítási eszközök bármilyen jellegű
átalakítása, javítása nem megengedett, a meghibásodást azonnal jelentenie kell az
illetékes szakembernek.
- Az elektromos készülékek vezetékeit megtoldani nem szabad, erre csak szabványos
hosszabbítók használhatók.
- Főzésre nagy teljesítményű fogyasztót, vasalót és egyéb hőfejlesztő készüléket
használni csak az arra kijelölt helyen, állandó felügyelet mellett szabad.
- Az alkalmazott és használt eszközök, gépek, szerszámok stb. kezelése során
gondoskodni kell a saját és a környezetben lévők testi épségének, egészségének
megóvásáról.
- Hibás saját tulajdonú technikai eszköz karbantartásáról a tulajdonosnak kell
gondoskodni. A hibás saját tulajdonú technikai eszköz által okozott balesetekért az
intézmény nem vállal felelősséget.
- A kollégista köteles betartani a házirendet, a kollégiumi ügyrendet, a kollégiumi
munka- és tűzvédelmi, rendészeti és vagyonvédelmi szabályokat.
Épületekre vonatkozó szabályok:
- Az épületünkben a lépcsőket, pihenőket és a folyosókat mindig szabadon kell tartani.
Eltorlaszolni, vagy raktározás céljára használni még ideiglenesen sem szabad.
- Az épületeket, helyiségeket, berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a
meghatározott nyitvatartási időben és feltételek mellett szabad használni.
- Az ablakpárkányokra és a védőkorlátokra felülni, felállni, azokról kihajolni a kiesés
veszélye miatt szigorúan tilos!
- Az ablakból különböző tárgyak kidobálása szigorúan tilos!
- A kollégium épületében és az épülettől számított 5 m-es körzetben dohányozni tilos!
Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.

Magatartási szabályok a kollégium területén:
- A kollégium területén alkoholt fogyasztani tilos kivételt képeznek a rendezvények.
- Amennyiben a biztonsági szolgálat felszólítására nem tesznek eleget, úgy
szabálysértési eljárás kezdeményezhető a hallgató ellen.
- Elektromos hőforrást használat után ki kell kapcsolni.
- Vágó, szúró eszközök használata házirend szerint történik. Magunk és mások testi
épségét ne veszélyeztessük.
- Kollégium egész területére mérgező, bódító anyagot bevinni szigorúan tilos.
- A mosdó és zuhanyzó helyiségekben az elcsúszás, a konyhában leforrázás és egyéb
helyeken az áramütés és elcsúszás veszélyeivel kell fokozottan számolni a magatartási
szabályok megszegése esetén.
Az Egyetem területén az elsősegélynyújtó helyek a portaszolgálatokon vannak kijelölve. A
Campus Kollégium és Bessenyei Hotel főportáján és az ,,A” épület portáján életmentő
készülékkel (defibrillátor) van ellátva, melyet szükség szerint bárki tud használni. A
diszpécseri központban találhatóak az elsősegélynyújtásra kiképzett személyek, tehát ha
bármilyen baj van, keresd a megfelelő elsősegélynyújtó helyet és/ vagy a szakképzett
elsősegély nyújtó személyeket.
Bombariadó esetén a következők szerint kell cselekedni:
- A riasztás után azonnal el kell hagyni az épületet csomagjainak, táskáink
hátrahagyásával és a gyülekezési helyen kell tartózkodni további intézkedésig.
- Az épületekben az ellenőrzés alatt a hatósági szerveken kívül más nem tartózkodhat!
Együttműködésüket előre is köszönjük!

