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POŽIARNE POSTUPY A PRVÁ POMOC 
 
 
V prípade požiaru 
 
Spustenie alarmu v najbližšom bode rozbitím skla, evakuácia budovy a hlásenie sa v mieste evakuácie 
 
Požiarny poplach je elektronická siréna. Počas testu sa alarm spustí iba na niekoľko sekúnd a je možné 
ho ignorovať. 
 
Ak budík znie nepretržite: 
 

• Opustite budovu cez najbližší bezpečný východ. 
• Okamžitá evakuácia bez zhromažďovania osobných vecí. 
• Choďte na príslušné miesto evakuácie. 
• Všetky aktivácie požiarneho poplachu sa berú vážne. 
• Nepoužívajte výťah. 
• Do časti budovy sa nevchádza, pokiaľ na to nemáte oprávnenie. 
• Každá osoba, ktorá nemôže zisť po schodoch, musí ísť do najbližšieho označeného tzv. 

„Útočiska“ umiestneného na každom schodisku (okrem prízemia) a informovať o svojej 
prítomnosti pomocou červeného núdzového telefónu, ktorý je k dispozícii. Tejto osobe potom 
budú poskytnuté všetky potrebné informácie a v prípade potreby bude zaslaná pomoc na 
uľahčenie jej úplnej evakuácie. 

 
 
Poznámka: Aby sa predišlo zbytočným nepríjemnostiam a možnému nepohodliu, nebudú osoby 
evakuované z určených miest útočišťa, kým sa nepotvrdí, že aktivácia požiarneho poplachu je 
spôsobená skutočným požiarom, a nie situáciou, ktorá by zabránila nevyhnutnej úplnej evakuácii. 
Takéto potvrdenie je možné dosiahnuť rýchlo a nebude mať za následok zbytočné oneskorenia, ak sa 
vyžaduje úplná evakuácia. 
 

• Je dôležité, aby každý bol oboznámený s umiestnením najbližších bodov úniku, spúšťačov 
hlásenia požiaru a hasiacich prístrojov. 
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Hlásenie nehôd 
 
Je dôležité hlásiť všetky nehody, akokoľvek, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie ich 
opakovaniu. Informácie sú poskytované na akadémii a záznam o každej nehode je robený v jednej z 
kníh o nehodách na recepcii akadémie. 
 
Hlásenie nebezpečenstiev a obáv o zdravie alebo bezpečnosť 
 
V prípade obáv o zdravie alebo bezpečnosť alebo pri hlásení nebezpečenstva je o tom upovedomená 
akadémia alebo osoba organizujúca kurz alebo akýkoľvek člen bezpečnostného personálu. 
 
Prvá pomoc 
 
Všetci členovia bezpečnostného personálu sú kvalifikovaní pracovníci prvej pomoci. Ak je potrebná 
prvá pomoc, kontaktujte recepciu. 
 

V prípade núdze kontaktujte 212. 
 
Povolené oblasti pohybu 
Študenti alebo neoprávnená osoba nepoužívajú v rámci Mondo International Academy žiadnu 
miestnosť alebo priestor, pokiaľ na to nemajú povolenie. 
 
Študenti alebo neoprávnená osoba nepoužívajú žiadne vybavenie, pokiaľ nie je prítomná zodpovedná 
osoba a autorizácia na používanie tohto zariadenia nebola poskytnutá. 
 
V určitých obdobiach roka sa vykonávajú plánované zlepšovacie a údržbárske práce, ktoré môžu mať 
za následok použitie ťažkých strojov. Študenti alebo neoprávnené osoby nevstupujú do vymedzených 
oblastí, kde sa vykonáva takáto práca. 
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