Osnova L pro poučení
o místních podmínkách bezpečnosti práce v laboratoři
Obecné pokyny:
Školení provede vyučující na začátku semestru za účelem seznámení studentů s místními podmínkami bezpečnosti práce v konkrétní laboratoři. Jeho vyslechnutí potvrdí studenti svým
podpisem do formuláře o poučení. Ten u sebe uschová osoba odpovědná za laboratoř.
Platnost školení se vztahuje k dané laboratoři. Pokud se v ní vyučuje několik předmětů, není
ho nutné v nich znovu provádět.

Obsah poučení o místních bezpečnostních podmínkách:
• Upozornit studenty, že podle nových norem budou po celou dobu studia pouze osoby
seznámené. Pracovat pod napětím smějí pouze na zařízení malého napětí, tj. do 60 V
stejnosměrných nebo 25 V střídavých. Zařízení do 1000 V smějí pouze obsluhovat, tj.
zacházet s ovládacími prvky k tomu určenými. Pracovat na něm mohou jedině bez napětí,
tj. zařízení musí být nejen vypnuté, ale má i vytažený síťový přívod.
• Upozornit studenty, že laboratoře se považují za prostory zkušební, ve kterých se
osoby seznámené nesmí zdržovat bez dozoru učitele. Pokud v laboratoři není přítomný pedagog, je jim zakázáno vstupovat tam. Dále v laboratořích platí zákaz jíst, pít a
kouřit.
• Seznámit s umístěním bezpečnostních vypínačů, včetně demonstrace jejich funkce.
• Zdůraznit, že cesta k bezpečnostnímu vypínači musí být trvale volná; nelze ji zahradit,
např. židlemi, taškami, kabáty apod.
• Seznámení s umístěním nejbližších hasicích přístrojů.
• Seznámení s umístěním telefonu a vyvěšené cedulky s důležitými čísly - vrátnice FEL, policie, záchranná služba a požárníci.
• Upozornit na možná nebezpečí hrozící v laboratoři a na zařízení vyžadující zvýšenou pozornost či neobvyklé zacházení.
• Seznámení umístěním řádu laboratoře (ten musí být viditelně vyvěšený).
• Upozornit, že při únavě a stresu je nutné pracovat se zvýšenou opatrností.
• Upozornit, že při obsluze elektrických zařízení musejí studenti zaujímat stabilní pozice;
nelze se např. houpat na židli.
Výše uvedené body podle úvahy doplňte dalšími pokyny.

