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Aki tüzet, vagy
közvetlen veszélyét észleli, köteles azt
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elsısorban a mindenkori ügyeletben lévı portaszolgálatnak

jelezni!
KOLLÉGIUMI HÁLÓSZOBÁK TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA
Kedves Kollégiumlakók és Vendégeink!
Önök és Kollégiumunk tőzvédelme érdekében
az alábbi elıírások betartására hívjuk fel szíves figyelmüket:












A kollégium szobáiban, az ahhoz kapcsolódó és közös
használatú helyiségekben TILOS minden olyan
tevékenység, mely tüzet vagy robbanást okozhat!
A kollégiumi szobákba pirotechnikai anyagot,
tőzveszélyes folyadékot, gázpalackot, azzal üzemelı
berendezéseket, eszközöket bevinni és használni
TILOS!
A szobákban TILOS
TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az
arra kijelölt helyen szabad! TILOS égı dohánynemőt,
gyufát olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet
vagy robbanást okozhat!
Kávéfızıt, rezsót, vasalót, hısugárzót és egyéb
hıtermelı berendezést a szobákban TILOS
TILOS használni!
Vasalás, ételmelegítés, kávéfızés csakis külön
helyiségben végezhetı. A külön helyiségben a vasalás
befejeztével a vasalót az állvány fém tartószerkezetére
kell tenni és az áramtalanítást végre kell hajtani.
Ugyancsak áramtalanítani kell ételmelegítés és
kávéfızés után is. Az elektromos berendezéseket (TV,
rádió) ha használatukra nincs szükség, ki kell
kapcsolni, egyéb eszközöket, pld: hajsütıvas,
hajszárító, villanyborotva a dugaszoló aljzatból ki kell
húzni.
TILOS a lámpatestekre éghetı anyagú díszítı
elemeket elhelyezni, a szobákban és kapcsolódó
helyiségekben, pld: ünnepi alkalmakkor gyertyát
használni, adventi koszorún gyertyát gyújtani.
Főtési idıszakban TILOS! a főtıtestekre éghetı
anyagot, spray-ket, körömlakkot, stb. helyezni!!
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ÚT
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( Az esetlegesen Ön által eloltott tőzesetet is jelezni kell
késedelem nélkül).
A kollégisták és vendégeink riasztását a portaszolgálat és a
nevelık a hangosító berendezés használatával, valamint
dolgozóink élı szóval végzik.
AZ ÉPÜLET ELHAGYÁSA ESETÉN:
ESETÉN
1.)

A kollégium épületének elhagyása a legrövidebb
útvonalon,
elsısorban az egyes szintekrıl a
útvonalon
„VÉSZKIJÁRAT
VÉSZKIJÁRAT”
VÉSZKIJÁRAT felirattal jelzett ajtó(i)n történjen.
(Az útvonalat és ajtókat áramkimaradás esetén is
fényjelzés világítja meg).

2.)

A kollégium épületének elhagyása:
A MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYOK
ÚTIRÁNYOK SZERINT,
SZERINT
LÉPCSİKÖN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

3.)

A

GYÜLEKEZÉS:
Az intézmény oktatási épületének hátsó udvarán lévı
SPORTPÁLYÁN.
Közös b i z t o n s á g u n k érdekében tanúsított
magatartásukat és segítıkészségüket köszönjük:
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ILLETVE V É S Z H E L Y Z E T ESETÉN:

