Regulamin korzystania z windy osobowej
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Skawinie
1. Regulamin dotyczy korzystania z windy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Skawinie i obowiązuje wyłącznie na jej terenie.
2. Uczniowie mogą korzystać z windy tylko w obecności nauczyciela. Jednorazowo może
windą jechać do 10 osób, nigdy nie należy usilnie wchodzić do środka, jeśli kabina jest
pełna.
3. W przypadku przejazdu osoby na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością z
windy może korzystać tylko jedna taka osoba wraz z opiekunem.
4. Podczas jazdy windą należy stać spokojnie, nie wolno skakać lub w inny sposób poruszać
kabiną.
5. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących.
6. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy wchodzeniu i wychodzeniu z windy.
7. Nie wolno wkładać rąk, nóg i innych przedmiotów pomiędzy zamykające się drzwi windy.
8. W kabinie windy należy zachować czystość. W kabinie zabrania się spożywania posiłków i
picia napojów.
9. O wszelkich niedokładnościach w działaniu windy natychmiast należy powiadomić
dyrekcję szkoły, a gdy jest to niemożliwe – innego pracownika szkoły lub bezpośrednio
firmę serwisującą windę. Można tego dokonać przy pomocy przycisku alarmu w windzie
lub telefonicznie. Numer telefonu dostępny jest w sekretariacie szkoły, w gabinecie
wicedyrektora oraz w pokoju nauczycielskim.
10. Zabrania się przewożenia w kabinie windy przedmiotów, które wskutek wagi i kształtu
mogą niszczyć podłogę i ściany kabiny.
11. W przypadku zatrzymania windy w wyniku zadziałania czynników zewnętrznych (np.
chwilowy zanik napięcia zasilania) należy odczekać minutę i jeżeli w tym czasie winda nie
rozpocznie kontynuowania jazdy lub nie wykona zjazdu awaryjnego, można wezwać pomoc
przy pomocy żółtego przycisku na panelu sterującym – przytrzymanie przycisku przez 3 do
5 sekund powoduje nawiązanie połączenia z firmą serwisującą windę.
12. Kategorycznie zabrania się podejmowania prób korzystania z windy w sytuacji, gdy na
wyświetlaczu widoczny jest napis OUT OF ORDER.
13. W sytuacji pożaru lub innego zagorzenia budynku zabrania się używania windy.
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