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Procedury Dotyczące Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku
Przy wejściu do każdego budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym do Domu
Studenta, istnieje pomieszczenie z punktem kontrolnym/portiernia.
W sytuacji zagrożenia lub przestępstwa na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
należy poinformować portiera lub pracownika ochrony. Zawiadomienie o niebezpieczeństwie,
zdarzeniu lub wypadku jest obowiązkowe.
Rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą wydarzyć się w obiektach Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku:
a. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu,
b. przestępstwa przeciwko mieniu,
c. naruszenie porządku terenu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
d. znalezienie niebezpiecznego przedmiotu,
e. pożar, zalanie, wypadek budowlany.
W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub przestępstwa na terenie Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, działania wstępne podejmuje portier. W razie konieczności informuje
on upoważnione osoby, które zgodnie z wewnętrznymi procedurami (Zarządzenie Rektora nr 26/09
z dn.12.05.2009) zawiadamiają odpowiednie do zdarzenia służby: Policję, Straż Pożarną, Straż
Miejską lub Pogotowie Ratunkowe.
W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu należy jak najszybciej powiadomić portiera
lub innego pracownika Domu Studenta/Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zakazuje się dotykania lub przesuwania jakiegokolwiek podejrzanego przedmiotu.
Zasady bezpieczeństwa w Domu Studenta.
Po zameldowaniu się w domu studenta, każdy student otrzymuje kartę mieszkańca, którą należy
zawsze nosić ze sobą. Osoba nieupoważniona pragnąca wejść na teren domu studenta , musi okazać
dokument identyfikacyjny i podać przyczynę wizyty. Każdy odwiedzający będzie odnotowany
(czas wejścia i wyjścia).
Wszyscy studenci zamieszkujący w Domu Studenta są zobowiązani do przestrzegania przepisów
porządkowych Domu Studenta (do wglądu na stronie internetowej i w sekretariacie domu studenta),
a w szczególności:
- utrzymywać czystość i zachowywać porządek w zajmowanych pokojach i miejscach
wspólnego użytku,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a także zasad obsługi sprzętu
gazowego i elektrycznego,
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bezzwłocznie informować kierownika, administrację domu studenta lub portierów o każdym
przypadku kradzieży, włamania, zepsucia się sprzętu, a także w sytuacji nagłej choroby lub
wypadku współmieszkańca pokoju,
zachowywać się prawidłowo aby umożliwić innym mieszkańcom pracę i odpoczynek,
w sposób właściwy używać pokoje, sprzęt i wyposażenie.
Poniższe zachowanie jest surowo zakazane w domu studenta:
używanie kuchenek elektrycznych, grzejników, czajników w pokojach mieszkańców bez
zgody kierownika domu studenta,
używanie własnoręcznie zrobionych instalacji, reperowanie i zmiany w sprzęcie
elektrycznym, sanitarnym, telefonach, komputerach i antenach a także w innym sprzęcie,
wytwarzanie, sprzedaż, podawanie i konsumpcja napojów alkoholowych i narkotyków,
palenie tytoniu,
gry hazardowe,
posiadanie broni, w tym broni pneumatycznej.

Po przybyciu na teren obiektów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym do domów
studenta, należy zapoznać się ze sposobem postępowania w przypadku pożaru. Opis znajduje
się na stronie internetowej oraz w administracji Domu Studenta.
Informacje o drogach ewakuacji na wypadek pożaru i procedurach ewakuacyjnych są podane
wewnątrz budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zakazuje się studentom wnoszenia, używania lub rozprowadzania narkotyków lub środków
toksycznych i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów na teren Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku.
Telefon w nagłych przypadkach 112.
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