KÖZPONTI KOLLÉGIUM

TŰZVÉDELMI SZABÁLY

ZAT

1. A Pannon Kollégium Kft. Tűzvédelmi Szabályzatának betartása a kollégisták és mindenki számára, aki a
kollégium szolgáltatásait igénybe veszi - kötelező.
2. A kollégium teljes területén minden olyan tevékenység végzése, amely tüzet vagy robbanást okozhat, vagy
mások testi épségét veszélyeztetheti – tilos.
3. A lakószobákban elektromos főzőeszközök, rezsók, grillsütő, kenyérpirító, merülőforraló stb. használata tilos.
Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, és a Magyar Szabványnak megfelelő készülékek használata
megengedett.
4. Az elektromos borotva dugalját (konnektort) csak az előírásoknak megfelelően szabad használni.
5. A szobákban nyílt láng használata tilos. A dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett.
6. A hamutartót a papírkosárba üríteni, illetve égő cigarettavéget oda bedobni tilos.
7. A szobákban elektromos hősugárzó használata tilos.
8. A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, hogy az tüzet ne okozhasson. Éghető díszítő anyagot
a világító berendezéseken elhelyezni nem szabad.
9. A közlekedési illetve menekülési utakat elzárni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
10. A bentlakáshoz és a normális életvitelhez szükséges berendezési és személyes tárgyakon, anyagokon kívül
minden nem odaillő tárgy, anyag elhelyezése, felhalmozása tilos!
Feltétlenül kerülni kell a lakóegységek tűzterhelésének fokozását és tűz esetén a gyors kiürítés
veszélyeztetését.
11. Tűz esetén értesíteni kell a recepcióst, illetve az ügyeletes szeniort. A kollégistákat riasztani kell, és az épületet
fegyelmezetten kiüríteni. Az épületet a folyosókon át a lépcsőházakon keresztül a szabadba lehet elhagyni,
illetve a vészkijáratokat kell igénybe venni.
12. Tűz esetén az esetleges füstmérgezés elkerülése érdekében benedvesített textíliát tegyenek az arcuk elé. A
talaj közelében általában megfelelőek a látási viszonyok, ezért a jobb tájékozódás érdekében szükség esetén
a menekülést ilyen testhelyzetben próbálják meg.
13. A Tűzvédelmi szabályzat be nem tartása esetén az üzemeltető fegyelmi felelősségre vonást, kártérítést,
tűzrendészeti bírság kiszabását kezdeményezheti.
14. Kezdődő kis terjedelmű tűz észlelésekor minden lakó kötelessége, a folyosókon készenlétben lévő tűzoltó
készülékekkel és fali tűzcsap segítségével a tüzet oltani.
15. Elektromos készüléket vízzel oltani csak az áramtalanítás után szabad.
16. A kollégium épületében a tűzjelzés lehetősége biztosítva van, intelligens tűzjelző berendezés és kézi
tűzjelzésadók találhatóak, ezek beindításával a sziréna megszólal, a tűzgátló ajtók automatikusan bezáródnak
(kézzel ki lehet nyitni), riasztja a recepciót, majd késleltetve értesíti a tűzoltóságot.
17. A tűz esetén a kollégiumban tartózkodóknak a lépcsőházakon keresztül kell az épületet elhagyniuk (a lift
ilyenkor automatikusan lemegy a földszintre és kinyílnak az ajtók).
Minden tűzesetet (az eloltottakat is) a tűzvédelmi megbízottnak jelenteni kell az Egyetemi Kollégiumi Iroda
vezetőjének.
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