Zasady ogólne BHP
1. Uwagi ogólne
Wykonywanie pracy w Laboratorium wiqże się z koniecznościq pracy z urzqdzeniami
eIektrycznymi, Iaserami oraz stycznościq z substancjami potencjaInie niebezpiecznymi.
Pomimo, ze stosowana aparatura posiada zabezpieczenia fabryczne, a pracownicy
dodatkowo insta|ujq konieczne systemy i osłony zabezpieczajqce, to wykonywanie prac
Wymaga zachowania niezbędnej ostrożności.Ze wzg|ędu na stosowanie bardzo wie|u
zróżnicowanych urzqdzeńi przyrzqdów w przypadkach budzqcych wqtpIiwość na|eży zwracać
się do Pracowników/opieku nów.

o

Do pracy W przy stanowiskach Makerspace może zostać dopuszczony student,

doktorant, pracownik lub abso|went do 2 |at po ukończeniu studiów, Uniwersytetu
Wa rszawskiego oraz Wa rszawskiego U n iwersytetu M edycz nego, któ ry od byt
szko|enie ogó|ne BHP istanowiskowe BHP, szko|enie ppoż. oraz posiada aktua|ne
orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy.

.

Upoważnione osoby majq moż|iwośćprzebywać w pomieszczeniach roboczych od
poniedziatku do piqtku w godzinach 8:00-20:0o oraz W soboty w godzinach 9:3017:3o. Konieczność pracy w innych porach na|eży zgtosić do Pracowników.

.

Niedozwo|one jest wykorzystywanie sprzętów i przestrzeni Makerspace do ce|ów
komersyjnych.

.

Każda osoba pracujqca w przestrzeni Makerspace zobowiqzana jest do znajomości:
IokaIizacji i obsługi środków ochrony przeciwpożarowej (gaśnic, wtqcznika
insta lacji alarmowej),

dróg ewakuacji oraz |okaIizacji apteczki,
gdzie znajduje się wyłqcznik prqdu,
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2. Podstawowe zasady bezpi eczenstwa:
o przed rozpoczęciem pracy na|eży sprawdzić stanowisko pod kqtem
bezpiecze stwa pracy,

.

bezwzg|ędnie stosować środki ochrony indywiduaInej (odpowiednio fartuchy,
rękawiczki, okulary oraz inne w za|eżnościod wykonywanej pracy),

.

pracę wykonywać w sposÓb nie stwarzajqcy żadnego zagrozenia d|a siebie,
wspÓtpracownikÓw i otoczen ia,

.

na stanowisku pracy przechowywać ty|ko te odczynniki i szkło, ktÓre sq niezbędne

w danejchwili,

o należy przestrzegać tadu i czystości na stanowisku pracy,
o aparaturę obstugiwać zgodnie

z instrukcja obstugi i dokumentacjq techniczno-

ekspIoatacyjnq prod ucenta,

.

po zako czeniu pracy stanowisko pracy na|eży po sobie posprzqtać oraz
sprawdzić insta|ację wodnq ie|ektrycznq z ktÓrejsię korzystało,czy została
prawidtowo wyłqczona, wzg|ędnie zamknięta.

3. Praca z urzad zeniami elektry cznymi
Pracujqc zurzqdzeniami e|ektrycznymi na|eży przestrzegać następujqcych zasad
bezpieczeristwa:

o
o
o
o
o
.
.

Zachowywać ostrożnośćprzy korzystaniu ze źr6det prqdu e|ektrycznego otoczenie
źrodłaprqdu powinno być utrzymane W stanie suchym. Nie wo|no wtqczać źrode|
prqdu mokrymi rękoma,
nie wo|no dokonywać samowo|nie zmian w obwodach elektrycznych, o i|e
Pracownik/Opiekun nie zaleci inaczej,

wszelkie zmiany w obwodach e|ektrycznych należy dokonywać po uprzednim
wyłqczeniu źrÓdeł prqd u/na pięcia,
na|eżY pamiętać by w momencie wtqczenia urzqdzenia pomiarowe byty
ustawione na zakres największy (najmniejszej czutości)a zasi|acze na zerowy
poziom napięć/prqdÓw,
niedopuszczaIne jest wyciqganie przewodÓw w inny sposÓb jak trzymajqc za wtyczkę
lub uchwyt,
naIeży bezwzg|ędnie przestrzegać zakresÓw maksymaInych napięć i prqdÓw
wskazanych w instrukcji,
W razie sytuacji awaryjnych Iub niebezpiecznych natychmiast odtqczyć zasi|anie w
Pomieszczeniu wytqcznikiem awaryjnym znajdujqcym się obok drzwi wejściowych.

4. Stanowisko pracy wyposazone w komputer
Na stanowisku pracy wyposażonym W komputer obowiqzujq następujqce zakazy:

.
.
.

samowo|nego naprawiania urzqdzeń komputerowych i sprzętu;
pracy osób nieupoważnionych,

przechowywania magnesów, metaIi namagnesowanych oraz noszenia biżuterii
magnetycznej,

o instalowania oprogramowan

ia bez wiedzy Pracown ika/Opiekuna,

.

korzystania z nielega!nego oprogramowania bqdź wykorzystywania komputera w
celach niezgodnych z prawem,

.

kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania i danych udostępnionych na
stanowisku,

.

zakłócania pracy sprzętu, systemóW operacyjnych i oprogramowania oraz działania
sieci komputerowej,

.

przY długotrwatej pracy na|eży robić co najmniej 5 minutowe przerwy na

odpoczynek po każdej godzinie pracy przy obstudze monitora ekranowego,

.

osoby pracujqce w oku|arach powinny zaopatrzyć się w szkta z powtokq
antyref|eksyjnq, eliminujqcq męczqce i szkodliwe odbicia światta.

5. W pomieszczeniach warsztat, pracownia elektroniczna oraz
przy stanowiskach drukarek 3D zabronione jest:

.
.
.
.

spożywanie jakichko|wiek posiłków i picia oraz pa|enia tytoniu na stanowisku pracy,

pozostawienie rozlanych lub rozsypanych substancji chemicznych,
używanie uszkodzonych Iub niesprawnych narzędzii urzqdzeń,

przechowywanie zewnętrznej odzieży osobistej, w innym miejscu niż szafa do tego
przeznaczona,

.

Wynoszenie jakichko|wiek odczynników, sprzętów i materiatóW poza budynek
laboratoryjny,

.

wykorzystywanie urzqdzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, bezzasadne nimi
manipu Iowan ie, wykorzystywa n ie wyposażenia i/|u b wykonywania czynności
niezgodnie z instrukcjq.

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych i uwagi końcowe:
o Pracowników/opiekunów

obowiqzuje znajomość przepisów bhp i ppoż,

o

W razie WQtpliwości co do stanu bezpieczeństwa pracy, należy przerwać pracę

i

zwrócić się do Pracownika/opiekuna,

. w przypadku

wystqpienia zagrożenia życia |ub zdrowia natychmiast podjać
kroki e|iminujqce niebezpieczeństwo, zwracajqc szczególna uwagę na
bezpieczeństwo własne i współpracowników,

.

o zdarzeniu powiadomić opiekuna/Pracownika. Miejsce zdarzenia pozostawić bez

zmian, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy,

.

w sytuacji gdy niemoż|iwe jest usunięcie zagrożenia, natychmiast poinformować o
tym wspótpracowników, odda|ić się z miejsca zagrożenia i bezzwłocznie zawiadomić
opiekuna/Pracownika oraz W razie konieczności zaaIarmować odpowiednie stużby
(Państwowq Straż Pożarną, Pogotowie Energetyczne itp.),

.

W sprawach nieuregulowanych nacze|nymi zasadami staje się reguta zdrowego
rozsqdku i ogólnie przyjęta reguła dbania o wspó|ne bezpieczeństwo
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