INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W DOMU STUDENTA „SKRZAT”
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wszystkie osoby zakwaterowane w pokojach studenckich, znajdujących się w budynku
Domu Studenta „Skrzat” przy ul. Dąbrowskiego 76/78 w Częstochowie, będącego
własnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza zobowiązani są
do zapoznania się z niniejszą instrukcją i stosowania się do jej zasad.
2. Obowiązkiem osób zakwaterowanych jest :
- dbanie o udostępniony sprzęt,
- korzystanie z udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu.
3. Pokój wyposażony jest w instalacje przeciwpożarową – czujki dymowe.
4. Do zamieszkania w pokoju uprawniona jest osoba, która otrzymała skierowanie na dany
okres oraz dopełniła niezbędnych formalności lub spełnia inne przesłanki Regulaminu
Domu Studenta „ Skrzat.”
5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju studenckim po wcześniejszym
zarejestrowaniu się w Recepcji.
Osoba przyjmująca gości ponosi pełną odpowiedzialność za ich pobyt na terenie
akademika.
6. Obowiązkiem mieszkańca jest dbanie o porządek w pokoju oraz w pomieszczeniach
ogólnego użytku.
7.Obowiązkiem mieszkańca jest właściwe segregowanie odpadów według ustalonych zasad.
ZASADY BHP DLA MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENTÓW
1. Obowiązkiem użytkownika pokoju studenckiego jest niezwłoczne poinformowania obsługi
akademika o wszelkich zauważonych usterkach.
2. Mieszkańcy pokojów studenckich ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone,
a także szkody wyrządzone przez ich gości.
3. Ogólnodostępne na każdym piętrze pomieszczenia kuchenne wyposażone są w czujki
dymu. Użytkowanie kuchenek ( gotowanie, smażenie ) wymaga osobistego nadzoru. Jeżeli
chcemy wykonać czyszczenie urządzenia, sprawdzamy czy jest odłączone od zasilania.
4. W razie stwierdzenia, że w pomieszczeniach takich jak: kuchnie, pralnia, siłownia, sprzęt,
urządzenie jest niesprawne, należy usterkę zgłosić w trybie natychmiastowym do
administracji DS.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Zmiana pokoju bez zgody administratora,
2. Dokonywanie istotnych zmian w stanie umeblowania oraz wyposażenia bez zgody
administratora. Dotyczy to w szczególności: wiercenie dziur, wymiana mebli między
pokojami,klejenie plakatów,zdjęć, dekoracji do ścian, mebli.
3. Przejścia i dojścia do pokoi powinny być niezastawione, a ciągi komunikacyjne czyste i
suche,
4. Palenie papierosów i e-papierosów na terenie akademika,
5. Wnoszenie i składowanie materiałów lub substancji, które mogą stanowić
niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych

mieszkańców,
6. Używanie w pokojach i na łącznikach wszelkich urządzeń elektrycznych takich jak: kuchenek wszelkiego
typu i grzejników elektrycznych, tosterów,opiekaczy, grilli, urządzeń do gotowania itp.
7. Samowolne zakładanie, przerabianie oraz naprawy instalacji technicznych zainstalowanych
w pokoju,
8. Przerabianie zamków lub dorabianie kluczy,
9. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających,
10. Zabrania się wprowadzania i przetrzymywania zwierząt,
11. Zabrania się pozostawiania na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych jakichkolwiek
rzeczy, a w szczególności: suszarek na odzież, obuwia, worków ze śmieciami,
12. Zabrania się dotykania przewodów zwisających lub luźno leżących na podłodze oraz
napraw jakiegokolwiek ze sprzętów, dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych
mokrymi rękami.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA
1. W razie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia należy niezwłocznie przystąpić do
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
2. Poinformować o grożącym niebezpieczeństwie osoby przebywające w rejonie zagrożenia.
3. Natychmiast poinformować o zdarzeniu administrację DS. i/lub zgłosić do pracownika
administracji DS. lub w godzinach nocnych do pracownika Recepcji i pracownika ochrony.
4. Miejsce zdarzenia pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek lub zdarzenie.
5. Nie podejmować samodzielnych działań.
6. Oddalić się z miejsca zdarzenia , nie narażać siebie i innych na uszczerbek zdrowia lub
życia.
7. W razie potrzeby poinformować odpowiednie służby:
Telefony alarmowe :
Numer alarmowy UJD - 34 390 39 39
Centrum ratownictwa – 112
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie energetyczne – 991

