
 
 
POŽÁR       

  
 
Aby nedošlo k požáru, hlavně u Vás na 

pokoji, je nutné dodržovat určitá 

pravidla. Musíte mít na všechny 

elektrospotřebiče, které na pokoji 

používáte platnou revizi, abyste měli 

jistotu, že spotřebič je v pořádku. Na 

pokojích je zákaz kouření a nezapalují 
se tu svíčky. Kouří se pouze na 

kuřárně. Pokud používáte elektrická 

kamna na kuchyňce, dbejte na to, abyste 

je vždy po vaření vypnuli. Rovněž 

nezapomínejte vypínat televizi na 

klubovnách. Při zjištění požáru ať na 

pokoji, nebo v jiných prostorách budovy 

ihned volejte někoho z personálu – 

sestry – zmáčkněte tlačítko sonica. 

Pokud máte na pokoji telefon, tak číslo 
2026, nebo 2028. Okamžitě opusťte 

místnost, kde požár vznikl, 

nepokoušejte se jej uhasit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEFUNGUJE VÝTAH 
 

 
Při denním životě v našem domově 

používáte výtahy. Kabinu přivoláte 

zmáčknutím tlačítka vedle dveří výtahu. 

Stačí, když jednou tlačítko zmáčknete a 

vyčkáte, až kabina přijede. Rovněž ve 

výtahu stačí jednou zmáčknout tlačítko 

patra, na které chcete jet a počkat, až 

se výtah rozjede. Může se stát, že 

kabina zastaví v jiném patře, než kam 

jste chtěli jet, ale buďte trpěliví, 

výtah nakonec zastaví v patře, kde máte 

pokoj. Nemá cenu mačkat všechna 

tlačítka, systém funguje na bázi 

počítače a jede tak, jak je 

naprogramován.  

   Když jste ve výtahu a ten se 

najednou zastaví a dveře se neotvírají, 

tak přivolejte pomoc žlutým tlačítkem 

(v kabině výtahu). Na kterém je 

zobrazen zvoneček. V klidu vyčkejte, až 

údržba uvede výtah do provozu a otevře 

dveře. Tím, že zvoníte určitě přivoláte 

pomoc.  

 

 

 

 

 



   PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ 
 
Při prudkém a soustavném dešti se může 

stát, že voda může zatopit některé 

části budovy. Personál ví a zná postup 

řešení této situace. Nebojte se v tomto 

případě o vzniklé situaci informovat 

kohokoliv z pracovníků domova.  

 

 

Existují ještě nějaké podrobné 
informace o těchto havarijních 
situací?  
 

Ano, podrobné informace můžete získat: 

 

� u svého klíčového pracovníka, 

� na „kávě s paní ředitelkou“, 

� informace jsou zpracovány v tzv.: 

„standardech kvality.“ Je jich 

celkem 15, havarijní situace mají 

číslo 14. Standardy si můžete 

zapůjčit na recepci, na sesternách, 

v kanceláři sociálních pracovníků, 

u vedoucího sociální péče a také  

u pí ředitelky/ p ředitele  
 

 

 

 

                        
 

 

   Havarijní situace 
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