Provozní řád dílny
• Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do dílny iQFABLAB s provozním řádem dílny a dodržovat jeho ustanovení.
• Návštěvníci mohou do dílny vstupovat a pracovat jen pod dohledem odpovědného pracovníka iQFABLABU
a jsou povinni se řídit jeho pokyny.
• Po dílně se návštěvník pohybuje pomalu, klidně a rozvážně.
• Návštěvníci jsou povinni udržovat na svém pracovním místě pořádek a nepoužívaná zařízení jsou povinni odkládat
jen na místa k tomu určená.
• Před započnutím vlastní práce se návštěvníci seznámí s pracovištěm, případně s příslušnými pracovními postupy a návody,
které jsou povinni dodržovat. Zkontrolují stav pracoviště a nářadí, nástrojů, přístrojů a pracovních pomůcek (dále jen „zařízení“).
• Všechny závady a nedostatky zjištěné během kontroly na pracovišti nebo na zařízení návštěvníci neprodleně nahlásí odpovědnému
pracovníkovi iQFABLABU. Poškozené či neúplné zařízení se nesmí dále používat.
• Momentální změnu zdravotního stavu nebo vznik úrazu návštěvníci neprodleně nahlásí odpovědnému pracovníkovi iQFABLABU.
• K práci návštěvníci používají jen zařízení, která jsou k jednotlivým úkonům určena (připravena na pracovním místě)
a způsobem, ke kterému jsou určena.
• K inventáři a zařízení dílen jsou návštěvníci povinni chovat se šetrně, ohleduplně. Úmyslně zaviněnou škodu uhradí ten, kdo ji způsobil.
• Při práci musí návštěvníci dbát na vlastní zdraví a bezpečnost, ale i na zdraví a bezpečnost ostatních přítomných osob.
• Návštěvníky, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo návštěvníky nedodržující provozní řád dílny,
stanovené pracovní postupy nebo jiná ustanovení může odpovědný pracovník iQFABLABU vykázat z prostoru iQFABLABU.
• Návštěvníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou pro jednotlivé druhy práce stanoveny.

V dílně iQFABLAB je ZAKÁZÁNO:
• Jíst, pít, kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.
• Ponechávat zapnuté stroje a zařízení bez dohledu (s výjimkou 3D tiskáren).
• Zcizit, popřípadě odnášet zařízení mimo dílnu.
• Používat v prostoru dílen soukromá nebo návštěvníky donesená zařízení (s výjimkou PC).
• Provádět činnosti, jež nejsou součástí zadaného úkolu nebo poškozují inventář a „zařízení“ dílen.
• Zapínat a používat zařízení, s jejichž obsluhou nebyli seznámeni.
• Provádět zásahy do inventáře a zařízení dílny, jakož i provádění oprav, úprav.

V Hrubé dílně je navíc k výše uvedenému ZAKÁZÁNO:
• Používat jiné nástroje než ty, které jsou určené na výrobu výrobku a uvedené v návodu.
• Nosit při práci prstýnky, řetízky, náramky, volně rozpuštěné vlasy, otevřenou obuv, volně vlající části oděvu apod.
• Čistit a provádět údržbu elektrických nástrojů a přístrojů bez jejich odpojení od zdroje elektrické energie.
• Bez důvodu opouštět pracovní místo přidělené pracovníkem iQFABLABu (svévolným pohybem lze ohrozit ostatní návštěvníky).
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