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MATERIAŁY NA SZKOLENIE WSTĘPNE BHP 

STUDENTÓW, PRAKTYKANTÓW, UCZESTNIKÓW RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ  

W KRAKOWIE 

Kontakt: 
Marta Piszczek  – specjalista ds. bhp, tel: 229 
Mail: bhp@zeromski-szpital.pl 
 
Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi  
w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. 
 
 
Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu 
pracy oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami) oraz Polskie Normy. 
 
Zgodnie z kodeksem pracy do obowiązków pracodawcy należy: 

• zaznajamiać pracowników podejmujących pracą z zakresem ich obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 
uprawnieniami, 

• organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak 
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

• organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza 
pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 

• przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, 

• zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracownika przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności: 

• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

• zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz 
kontrolować wykonanie tych poleceń, 

• zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy, 

• zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
 

mailto:dane.osobowe@zeromski-szpital.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Norma
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Do obowiązków pracodawców, w przypadku gdy w tym samym miejscu wykonują prace 
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, należy także: 

• współpracować ze sobą, 

• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 

• ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

 
Pozostałe obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy: 

• zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje 
się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez 
uprawnionych rzeczoznawców, 

• zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby 
zatrudnionych pracowników, 

• w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji  
i czynników rakotwórczych, zastępować te substancje i czynniki mniej szkodliwymi dla 
zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, 

• rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami i czynnikami o działaniu 
rakotwórczym, a także z substancjami i czynnikami o prawdopodobnym działaniu 
rakotwórczym, 

• chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł 
sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy, 

• w przypadku wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia 
pracowników, podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu 
poprzez: 

• zapewnienie odpowiednich do rodzaju niebezpieczeństwa urządzeń i sprzętu 
ratowniczego oraz ich obsługi przez osoby należycie przeszkolone, 

• udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, 

• zapewnić, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 

• informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, stosować środki zapobiegające chorobom 
zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: 

• utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów 
tych czynników, 

• przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je 
pracownikom, 

• stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym 
z wykonywaną pracą, w szczególności: 

• utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów 
tych czynników, 
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• przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je 
pracownikom, 

• nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów 
profilaktycznych; Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia rodzaje tych 
posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki  
i warunki ich wydawania, 

• zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć 
niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej 
pomocy w razie wypadku, 

• w razie wypadku przy pracy podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające 
zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować 
odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, 

• zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie, 

• nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 
przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w środowisku pracy, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, oraz 
informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami, 

• nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze: 
◦ jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 
◦ ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

 
Pracownik jest obowiązany: 

• wykonywać pracą sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową  
o pracą. 

Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

• przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

• przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

• przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych, 

• dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy 
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcą na szkodą, 

• przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

• przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
 
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwai higieny pracy. W szczególnożci pracownik jest zobowiązany: 

• znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym 
egzaminom sprawdzającym, 

• wykonywać pracą w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
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i higieny pracy, 

• stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

• dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w   
miejscu pracy, 

• stosować środki ochrony zbiorowej, 

• używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

• niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne 
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

• współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem, 

• egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

• zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami. 

 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY 
 

• Przy wykonywaniu pracy całą uwagę skupiaj na tym co robisz, pracuj rozważnie 
i starannie. 

• Pracę zawsze wykonuj zgodnie z dokumentacją i wskazówkami przełożonego. 

• Jeżeli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, proś przełożonego o instrukcje. 

• Zawsze stosuj konieczny sprzęt ochronny (hełm, okulary, półmaskę, itp.). 

• Wykonując pracę uważaj, czy nie zagrażasz innym. 

• Nie wykonuj takich prac, do których nie masz właściwych uprawnień. 

• Nie zdejmuj osłon zabezpieczających z urządzeń mechanicznych. 

• Nie używaj uszkodzonych narzędzi i sprzętu. 

• Nie naprawiaj samodzielnie narzędzi i sprzętu, zwłaszcza elektrycznego. 

• Nie pal tytoniu i nie stosuj otwartego ognia w miejscach, w których jest to zabronione. 

• Przed wykonywaniem każdej pracy pomyśl, w jaki sposób wykonywać ją bezpiecznie. 
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EKSPOZYCJA NA CZYNNIK BIOLOGICZNY (krew, wydaliny i wydzieliny pacjenta) 
 
Postępowanie bezpośrednio po ekspozycji: 

• Ekspozycja skóry nieuszkodzonej – natychmiast po ekspozycji należy przemyć dużą 
ilością wody z mydłem oraz wykonać dezynfekcję eksponowanej skóry. 

• Ekspozycja skóry uszkodzonej ( zakłucie, skaleczenie, zadrapanie) – natychmiast po 
ekspozycji przemyć dużą ilością zimnej wody z mydłem, nie tamować krwawienia, nie 
wyciskać, nie używać środków dezynfekcyjnych, zaopatrzyć zranienie jałowym 
opatrunkiem. 

• Ekspozycja spojówek i błon śluzowych – natychmiast po ekspozycji spojówki 
kilkakrotnie przepłukać wodą lub roztworem 0,9% NaCl. W przypadku błony śluzowej 
jamy ustnej lub śluzówki nosa przepłukać kilkakrotnie wodą . 

 
KAŻDĄ EKSPOZYCJĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ OPIEKUNOWI PRAKTYK ORAZ PERSONELOWI 
ODDZIAŁU! 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH   
Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIA (P.BHP.07) 
 

1. Cel procedury 
- zapobieganie zakażeniom u pracowników medycznych. 
2. Zakres obowiązywania 
- oddziały, komórki szpitala. 
3. Odpowiedzialność 
- pracownicy szpitala. 
4. Ogólne zasady profilaktyki 

• Przestrzeganie higieny rąk zgodnie z obowiązującą procedurą. 
- ręce personelu stanowią najczęstszą drogę przenoszenia krzyżowych zakażeń 

             szpitalnych. 

• Używanie rękawiczek przy pracy z krwią, wydzielinami i wydalinami. 
- rękawiczki należy zmieniać po zakończeniu pracy z każdym chorym, po ich zdjęciu 
  starannie umyć lub zdezynfekować ręce 
- nie należy dotykać w rękawiczce oczu, nosa, lub błon śluzowych 
- w przypadku zabrudzenia rękawiczek materiałem zakaźnym należy je zdjąć, 
   wyrzucić do oznakowanego pojemnika na odpady, umyć lub zdezynfekować ręce 
   i założyć nową parę rękawiczek 
- nie należy opuszczać stanowiska pracy w trakcie wykonywania danej procedury 
- należy myć lub dezynfekować ręce przed założeniem rękawiczek i po ich zdjęciu. 

• Używanie środków ochrony osobistej w zależności od potrzeby t.j.: masek 
ochronnych, 

osłon,okularów,rękawiczek, ubrań ochronnych. 
- nie należy wychodzić w odzieży ochronnej poza stanowisko wykonywanej procedury, 

salę zabiegową,oddział,laboratorium itd. 

• Należyte zabezpieczenie istniejących zranień i zmian skórnych, zwłaszcza na rękach, 
nieprzemakalnym opatrunkiem, a nawet dodatkową parą rękawiczek. 

• Zdejmowanie biżuterii przed pracą. 
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• Utrzymywanie stanowiska pracy w czystości- dezynfekowanie pomiędzy 
procedurami 

zabiegowymi i po zakończonym dniu pracy. 

• Unikanie tworzenia aerozoli, rozpryskiwania i rozlewania płynów przy 
przeprowadzaniu procedury. 

• Natychmiastowe usuwanie plam krwi, materiału biologicznego. 

• Umieszczenie materiału biologicznego w zamkniętych pojemnikach. 

• Umieszczanie igieł,ostrzy,innych ostrych narzędzi natychmiast po ich użyciu w 
twardościennych pojemnikach chroniących przed skaleczeniem. 

- na stanowisku pracy powinna być dostępna wystarczająca ilość pojemników na zużyty 
  sprzęt (również na tackach i wózkach zabiegowych). 

• Nie zakładanie powtórnie osłonek na igły. 

• Usuwanie odpadów medycznych zgodnie z procedurą. 

• Ścisłe przestrzeganie procedur dekontaminacji sprzętu medycznego. 

• Wstrzymanie się od spożywania posiłków, przechowywania żywności i używania 
kosmetyków na stanowisku pracy. 

• Przestrzeganie procedury poekspozycyjnej. 
- bezwzględne zgłaszanie ekspozycji inspektorowi ds. Bezpieczeństwa i Higieny pracy. 

• Prowadzenie rejestru zakłuć i sporządzanie raportu z zakłuć należy do obowiązku 
Inspektora ds.bhp. 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO PODNOSZENIA I PRZEMIESZCZANIA PACJENTÓW (I.BHP.03) 

1. CEL 
   Zapobieganie  wypadkom i urazom  przy pracy związanej z podnoszeniem, przenoszeniem   
 i transportem pacjentów. 
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
   Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. 
3. POSTĘPOWANIE - opisane poniżej metody wykorzystujemy podczas zmiany bielizny 
pościelowej, w czasie wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz przy 
transporcie pacjentów. 
  3.1 Każda osoba opiekująca się leżącym chorym musi mieć świadomość swoich możliwości 
fizycznych i poziomu swojej sprawności. 
    3.1.1 Dopuszczalne normy dźwigania : 
                                     dla kobiet – 12kg  praca stała 
                                                           20kg  praca dorywcza /do 4 x na godz./ 
                                dla mężczyzn – 30kg  praca stała 

                                                     50kg  praca dorywcza. 
  3.2 Każda osoba podnosząca chorego musi mieć strój niekrępujący ruchów i odpowiednie buty 
(dobrze trzymające się nogi, na szerokim i niewysokim obcasie, na podeszwie antypoślizgowej). 
  3.3 Osoba pracująca przy chorym musi pewnie klęczeć lub stać na podłożu i przyjąć 

 właściwą pozycję: 
• stopy rozstawione tak, aby można było utrzymać równowagę w czasie wykonywania 

czynności. 
• kolana - przy podnoszeniu - w początkowej fazie lekko ugiąć, ująć chorego w przysiadzie 

a następnie stopniowo się prostować aż do całkowitego 
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wyprostowania się; jeżeli chorego przemieszczamy na łóżku, kolana powinny być 
wyprostowane i przyciśnięte do brzegu łóżka. 

• ręce - muszą być wolne, aby można było objąć nimi pacjenta i pewnie go 
chwycić równomiernie rozkładając ciężar. 

• plecy - podczas podnoszenia powinny być wyprostowane, a górna część ciała 
ustabilizowana. 

  3.4 Podnoszony pacjent musi znajdować się jak najbliżej osoby podnoszącej go, aby 
 uniknąć pochyleń do przodu i na boki oraz skręceń kręgosłupa w trakcie dźwigania. 
  3.5 Do podnoszenia i przemieszczania pacjentów należy stosować sprzęt pomocniczy 
(podnośniki, maty ślizgowe, rolki, pionizatory, prześcieradła itp.). 
  3.5.1 Podczas przemieszczania pacjenta w obrębie łóżka bardzo pomocna jest metoda 

„na podkładzie”(lub prześcieradle). 

• Podkład układamy tak, aby górny jego brzeg był powyżej barków a dolny poniżej 
pośladków pacjenta. 

• Jeśli między podkładem a łóżkiem pacjenta umieścimy śliską folię, wówczas wystarczy 
niewiele siły, by pacjenta przesunąć np. na brzeg łóżka (ślizgiem, chwytając za podkład, 
przesuwamy po folii; zawsze wykonujemy to ruchem do siebie, dlatego tak 
ważny jest dostęp do pacjenta z różnych stron łóżka). 

• Przemieszczanie pacjenta na podkładzie lub prześcieradle powoduje, że tarcie przy 
przesuwaniu odbywa się wyłącznie między przesuwanym podkładem (prześcieradłem) 
a pościelą pod nim, a nie między skórą pacjenta a materacem, co chroni skórę przed 
przypadkowym jej uszkodzeniem. 

• Gdy przesuniemy pacjenta leżącego na plecach na prawy brzeg łóżka, można go łatwo 
obrócić na lewy bok: w pierwszej kolejności układa się jego głowę i ramiona, zwracając je 
w lewą stronę i pamiętając o tym aby lewa ręka nie została uciśnięta pod obróconym na 
bok ciałem. Następnie układa się nogi pacjenta, krzyżując prawą nogę nad lewą i zginając 
ją w prawym biodrze. Na koniec, stojąc po lewej stronie łóżka, ruchem do siebie obracamy 
pacjenta trzymając go za prawy bark i prawe biodro. 
UWAGA! U osób starszych występują często zmiany zwyrodnieniowe stawów barkowych  
i biodrowych, wówczas kładziemy pacjenta na boku na tyle na ile pozwala ból sygnalizowany 
przez pacjenta.    

  3.6 Zasady przewożenia pacjentów 

• pacjenta na wózku siedzącym transportujemy pchając wózek oburącz przed sobą, 
    - stopy pacjenta powinny być  umiejscowione na podnóżkach, 

• pacjent  na wózku leżącym powinien być transportowany przez dwie osoby, idąca 
 z przodu powinna znajdować się z boku wózka leżącego (celem uniknięcia najechania na 
stopy), druga  osoba powinna znajdować się z tyłu wózka pchając go oburącz przed sobą 
    - należy zabezpieczyć pacjenta przed upadkiem poprzez podniesienie barierek, 

• pacjentów transportujemy tylko na sprawnych wózkach, 

• pracownik powinien być w obuwiu profilaktycznym z podeszwą antypoślizgową 
i krytym przodem. 

 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA 
 
Każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenia zobowiązany jest niezwłocznie: 
 

 powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub 
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obiekcie. 
 telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Straż Pożarną podając rodzaj zagrożenia: 
 gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja 
 co się pali – dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro 
 czy jest zagrozone życie ludzkie 
 swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni 
 po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia 
 powiadomić portiera obiektu o zaistniałym zdarzeniu. 
 równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru 

podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub 
zagrożonym. 

 przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych, dzieci i osób nie znających obiektu. 

 w miarę możliwości zabezpieczyć dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed 
pożarem i osobami postronnymi. 

 do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje Kierujący Akcją 
Ratowniczą. 

 po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji 
ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, 
jednostek gospodarczych,organizacji społecznych i obywateli. 

 osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować się 
osobom kierującym akcją. 
 
 Gaśnice w Szpitalu są rozmieszczone: 
 w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na klatkach schodowych, 

• na korytarzach, 

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
(piece, grzejniki); 

• w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 
jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

 
ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI 
 
Pamiętać należy o tym, że ogłoszenie alarmu musi być zawsze wykonane wsposób nie 
powodujący paniki. Informacje o zaistniałym zagrożeniu należy przekazać spokojnym głosem, 
określając jednocześnie sposób poruszania się do wyjść ewakuacyjnych. 
Wszyscy pracownicy Szpitala zobowiązani są do: 
• brania czynnego udziału w ewakuacji osób przebywających w obszarze objętym ewakuacją, 
• udzielania pomocy osobom poszkodowanym, 
• bezzwłocznego udania się do wyznaczonych miejsc zbiórki w celu sprawdzenia obecności osób 
przebywających na terenie obiektu, 
• przestrzegania zakazu parkowania na drogach pożarowych i placu manewrowym dla straży 
pożarnej, 
• zastawiania dostępu do wyjść ewakuacyjnych. 
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Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa 
 

 
NUMERY ALARMOWE: 

➢ pogotowie ratunkowe -999 lub 112, 

➢ policja - 997 lub 112, 

➢ pogotowie gazowe - 992 

➢ pogotowie energetyczne - 991 

➢ straż miejska - 996 

➢ pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994 
 

 


