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Vodjem laboratorijev

zadeva: vARNo DEto Sruoeruov v LABoRAToRIJU pri pedagoikem procesu, na praksi ali
preko 5s

Spoitovani!

Ob zadetku Studijskega leta in zaradi porasta odikodninskih toib zaradi polkodb vas ielimo
opozoriti na izhodiSia za varno delo Studentov na FS, kar vkljuiuje izvajanje pedagoikega
procesa, prakso ali delo preko itudentskega servisa.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, it. 56/99 in 64/200I\ in izdelano
izjavo o varnosti z oceno tveganja za delovna mesta na FS, je za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu ter po:arnega varstva odgovoren dekan Fakultete za strojniitvo.

Za izvajanje ukrepov, navedenih v oceni tveganja, za posamezne organizacijske enote oziroma
laboratorije, so odgovorni vodje teh enot (vodje sluib, vodje laboratorijev).

Vodia laboratoriia ali OE ie dolian:

1. Zagotoviti, da so itudenti pred zaietkom dela USPOSOBUENI za varno delo z namenom, da:
. se seznanijo s tveganji oziroma nevarnostjo delovnega mesta,
o prepretimo poikodbe in zdravstvene okvare, ki se lahko pojavijo pri delu v laboratoriju,
o se nauiijo postopkov varnega dela in da jim ti preidejo v navado med Studijem in tudi

kasneje v svojem poklicnem delu.

2. Pripraviti PROGRAM USPOSABUANJA za itudente, ki obsega sploini in posebni program.
Usposabljanje mora biti teoretidno in praktidno. Teoretidno se izvede med predavanji ali pred
zaaetkom dela, praktidno pa v laboratoriju pred zaietkom dela.

2.a Sploini program obsega:
. osnovni ukrepi varnega dela,
. uporaba osebne varovalne opreme (ie je potrebna, io zagotovi vodja laboratorija),
o poiarni red in evakuacijske poti,
. postopek ob nezgodi oziroma poikodbi in nudenje prve pomodi.

2.b Posebni program obsega ukrepe varnega dela, ki se nanaiajo na konkretno delo v
laboratoriiu.



3. Zagotoviti na vidnem mestu v laboratorijih NAVODILA ZA VARNO DEIO na posameznem

delovnem stroju (napravi, opremi...), ki naj obsegajo:
r tehnidne podatke o delovnem stroju, napravi...
. potreben preglede delovne opreme pred delom,
. opis nevarnosti, ki obstajajo med delom,
. seznam potrebnih osebnih zasiitnih sredstev, ki morajo biti uporabljena pri delu,
o ukrepe ob nezgodah,
. navodilo za vzdrievanje in pregled opreme po delu.

5tudenti moraio obvezno pred izvaianjem laboratorijskih vaj ali laboratorijskega dela
podpisati Dlzjavo o varnosti( (priloga 1), da so usposobljeni za varno delo in da so prejeli

eventualna potrebna zaiEitna sredstva.

Podpisane izjave o varnosti se hranijo v arhivu laboratorija.

V primeru kakrinihkoli po5kodb Studentov v prostorih, kjer poteka pedagoSki ali delovni proces

FS, je potrebno ne glede na odgovornost, VEDNO in TAKOJ sestaviti zapisnik o poikodbi, v
katerem se navede dim vei naslednjih podatkov:
r kraj in ias nastanka polkodbe,
. opis, kako je priSlo do poikodbe, vrsta opravila, vzroki, opis stanja ponesreaenca pred

nezgooo...
o toden opis same po5kodbe, ki jo je utrpel poikodovanec,
o podatki o poikodovancu: ime&priimek, status (student, absolvent, redni, izredni, na praksi,

itudentsko delo), rojstni datum, naslov, vpisna Stevilka, telefon, naslov,

o ukrepi po nesredi: odvoz na katero zdravstveno ustanovo, obvestilo katere policijske

uprave, zavarovanje kraja nesreie pred prihodom pristojnih organov,
. seznam prisotnih prii (zaposleni FS, Studenti, ostali prisotni) s kontaktnimi podatki, njihove

izjave in podpisi,
o priloge, kot so razno dokazno gradivo: fotografija prizoriSia, naprave, poikodbe; skica

prizoriSda, naprave...; vzorci: poikodovana zaSditna sredstva...

V primeru vprasanj se posvetuiete z vodio Tehniino vzdrievalne sluibe, ki bo

opravil tudi nadzor izvajanja.

S spoitovanjem !



PRILOGA 1: Varno delo Studentov v laboratoriiu
(naziv loborotorijo)

IZ'AVA O VARNOSTI

5 podpisom te izjave potrjujem, da sem teoretidno in praktiano usposobljen-a za varno opravljanje dela in
seznanjen s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem, ter se obvezujem, da se bom strogo dr;al-a podanih
navodil za varno delo pri laboratorijskih vajah ali laboratorijskem delu. O vsaki opaZeni nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, ki bi lahko ogroiala mojo varnost in varnost ostalih Studentov, bom takoj obvestiFa
asistenta ali vodjo laboratorija.

S tem podpisom tudi potrjujem, da sem za varno delo prejel potrebna zaititna sredstva, navedena v
opombi, in se obvezujem, da jih bom pri delu tudi uporabljal.
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Ljubtjana, Vodja taboratorija:


