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zdnia l2maja2Ol6r.
w sprawie porz4dku wewntrznego

Przepisy
dotyczace ochrony przeciwpo之arowej w miejscu zakwaterowania.
1.W zakresie instalacji i urz4dzeh znajduj4cych si w celach mieszkalnych zabrania si9
- uszkadzania i rozkrcania gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych lub innego sprz9tu
elektrycznego b9d4cego na wyposaeniu celi czy oddziau mieszkalnego, a w szczeg6lno§ci
wyrywania i wylamywania bolc6w uziemienia ochronnego w gniazdach lub ich zaklejania,
- dokonywania jakichkolwiek przer6bek w instalacjach elektrycznych, w szczeg6lno§ci
wykonywania prowizorycznych pol4czeh lub wymiany urz4dzeh stanowicych
zabezpieczenie przed prdem przet9之eniowym (wyacznik6w nadmiarowych), niezgodniez
dokumentacjami projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- stosowania urz4dzeh elektrycznych (lamp przenognych, przedlu2aczy, rozga9ziaczy,
grzaek, czajnik6w) nie posiadajcych certyfikat6w na znak bezpieczehstwa uprawniajcych
do ich stosowania,
ー mocowania w pobli之u grzejnik6w centralnego ogrzewania przeduaczy elektrycznych
2. Dziaania zmierzajce do zapewnienia bezpieczehstwa uytkownika urzdzeh elektrycznych
w celach mieszkalnych:
- dopuszcza si9 do uytkowania wy4cznie urz4dzenia sprawne technicznie oraz oznaczone
znakiem bezpieczehstwa,
- wprowadza si9 tryb warunkowy przy udzielaniu zgody na u2ytkowanie urzdzeh
elektrycznych w celach, polegaj4cy na jej niezwocznym cofni9ciu w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia gniazd wtykowych w celi, a zwaszcza pozbawienia gniazda styku ochronnego,
- zezwolenia na u2ytkowanie urzdzeh elektrycznych wydawane s4 na okreslony czas
i podlegaj4 weryfikacji Po wygagni9ciu okreglonego terminu.
3. W zakresie materia6w l atwopalnych oraz palenia tytoniu zabrania si9
- przechowywania w celach mieszkalnych substancji i materia6w l atwopalnych,
- gromadzenia nadmiernych ilo§ci gazet, karton6w i innych materia6w, kt6re l atwo
rozprzestrzeniaj4 ogieh,
- palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, zwaszcza w celach dla niepal4cych,
ー gaszenia niedopak6w papieros6w na podogach, w szczelinach§ cian oraz wrzucania tlcych
si9 do kosza na§ mieci,
- uywania otwartego ognia w celi mieszkalnej.
4. Alarmowanie i akcja ga§nicza w wypadku powstania po2aru. W przypadku zauwazenia po2aru
nale2y natychmiast:
- powiadomi wsp6losadzonych i przelozonych,
- przyst4pi6 do gaszenia po之aru, pami9taj4c o tym, 之 e urz4dzeh b9d4cych pod napi9ciem nie
wolno gasi6 wod4,
ー bez wyranej potrzeby nie otwiera okien, aby nie dopugci6 do szybszeg
przeszenienia
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