Bezpečnostní předpisy a laboratorní řád
• Tyto bezpečnostní předpisy a laboratorní řád platí pro výuku laboratorních cvičení
v laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví.
• Před zahájením výuky v laboratořích musí být posluchač seznámen s laboratorním řádem
a bezpečnostními předpisy. Musí o tom být proveden záznam, který posluchač potvrdí
svým podpisem.
• Laboratoře jsou určeny pro praktická cvičení posluchačů a pro provádění výzkumné
činnosti pracovníků ústavu. V laboratořích je nutné zachovávat klid a pořádek. Přestupky
proti bezpečnosti práce by mohly způsobit i vážné úrazy.
• Vstup do laboratoří je povolen pouze ve vhodné obuvi a vhodném oblečení a jen
s vědomím vyučujícího.
• Na začátku cvičení prokáže posluchač znalost o cíli, metodě a postupu práce při měření
a vyhodnocení. Nepřipravený posluchač nesmí cvičení provádět!
• V průběhu cvičení je posluchačům dovoleno používat jen jednoduchá měřidla a zařízení,
která jsou přímo určena k provádění jejich úlohy. Manipulace s ostatním zařízením
laboratoří (např. zkušební lisy) je nepřípustná!!! Práce s těmito přístroji je dovolena jen
pracovníkům, kteří jsou s obsluhou seznámeni a mají k tomu nutnou kvalifikaci.
• Posluchači jsou odpovědni za všechny pomůcky a zařízení, které používají, a po skončení
cvičení je v pořádku a čistotě předají vyučujícímu.
• Posluchači provádějí měření a obsluhu mechanických přístrojů až po výslovném povolení
vyučujícího a pod jeho přímým dohledem. Zkoušené vzorky a měřicí pomůcky (přístroje)
mohou být ukládány pouze na stolech s ochranným povrchem a na vymezených místech,
aby nedocházelo k poškození vybavení laboratoře.
• Práce posluchačů s měřicími přístroji a zařízeními připojenými k napětí 230 V je dovolena
jen za osobní přítomnosti vyučujícího v téže místnosti.
• V případě závažné poruchy nebo úrazu elektrickým proudem je kdokoliv z přítomných
povinen vypnout zásuvkový okruh STOP vypínačem, poskytnout případně zraněnému první
pomoc a informovat pracovníky ústavu. STOP vypínač je červené tlačítko na zdech, které
vypíná zásuvkový obvod 230 V i 380 V, přičemž světelný obvod zůstává stále pod napětím.
• Při vzniku požáru je nutno dbát pokynů vyučujících a rychle opustit prostory laboratoří.
• Jakýkoliv (i sebemenší) úraz je nutno nahlásit vyučujícímu a nechat se ošetřit.
• V prostorách laboratoří je zakázáno kouření a vstup pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek. Posluchačům je rovněž zakázáno používání mobilních telefonů.
• Bez souhlasu pracovníka odpovědného za provoz laboratoře není dovoleno přemisťovat
nebo odnášet zařízení, přístroje ani vzorky.
• Po skončení cvičení uvedou posluchači pracoviště do původního stavu a před odchodem
je předají vedoucímu cvičení.
• Porušení těchto ustanovení může být v závažném případě důvodem k vyloučení ze cvičení.

