KLAUZULA INFORMACYJNA
OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
PRACOWNI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY
Wszyscy Uczestnicy zajęć kulturalno-edukacyjnych, Słuchacze Akademii Sztuk Wszelakich,
Słuchacze Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Członkowie Klubów Seniora, Członkowie
Klubów i Sekcji Zainteresowań, Członkowie Zespołów Artystycznych działający na terenie KujawskoPomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy obowiązani są znać zasady i przepisy BHP
oraz przestrzegać je. W szczególności zobowiązani są:
1. wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami BHP oraz stosować się do wydanych
w tym zakresie poleceń i wskazówek;
2. nie zbiegać po schodach i nie biegać po korytarzach;
3. używać windy zgodnie z jej przeznaczeniem i dopuszczalnego obciążenia;
4. nie zastawiać dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, zaworów gazu, głównych
wyłączników prądu oraz nie zastawiać dróg i przejść ewakuacyjnych;
5. nie wolno przechodzić i przebywać pod zawieszonymi ciężarami i w strefach niebezpiecznych
oraz miejscach zabronionych;
6. nie dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem oraz nie używać uszkodzonych
przełączników, gniazdek, przedłużaczy, lamp itp.;
7. nie przenosić ciężarów ograniczających swobodę ruchów i widoczności;
8. nie ustawiać piętrowo przedmiotów bez zachowania przez nie równowagi statycznej;
9. nie przeszkadzać w pracy innym i nie pozwolić przeszkadzać sobie – należy zwłaszcza unikać
zbędnych rozmów, kłótni, żartów, popychania się itp. w trakcie zajęć;
10. przedstawić Instruktorowi na pierwszych zajęciach zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć ruchowo – rekreacyjnych;
11. posiadać odpowiednie obuwie i strój na czas zajęć ruchowo – rekreacyjnych;
12. dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu, stanowiska pracy oraz porządek i ład w trakcie
realizowanych zajęć;
13. stanowisko pracy utrzymać w porządku i czystości;
14. używać przydzielonych im materiałów, urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem;
15. nosić odzież i obuwie nie stwarzające zagrożenia w czasie zajęć;
16. chronić włosy przed możliwością pochwycenia ich przez wirujące części maszyn lub urządzeń
w trakcie trwania zajęć;
17. materiały do zajęć urządzenia, narzędzia i sprzęt należy przechowywać w wyznaczonych do tego
celu miejscach;
18. nie używać uszkodzonych mebli, narzędzi, instalacji, oprzyrządowania, sprzętu, materiałów;
19. nie naprawiać samodzielnie maszyn, urządzeń i sprzętu;
20. nie używać maszynek elektrycznych i innych odbiorników prądu elektrycznego bez zezwolenia;
21. nie pozostawiać włączonych maszyn, narzędzi i urządzeń;
22. zgłaszać wypadki w pracy na zajęciach natychmiast;
23. niezwłocznie zawiadomić Pracowników o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia
ludzkiego oraz inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
24. współdziałać z Pracownikami i Instruktorami w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bydgoszcz, dnia ……………………………………………… Czytelny podpis …………………………………………………………

