Meetup-y - instrukcja

Meetup-y – Instrukcja postępowania od strony
ochrony fizycznej i BHP.
____________________________________________
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1. Wstęp.
Instrukcja dotyczy zasad spraw organizacyjnych spotkań typu meetup. Dokument
reguluje dostęp do powierzchni Aviva osób z zewnątrz, które są osobami upoważnionymi jak
również zwykłych uczestników spotkań.
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A. Przed meetup-em.
Pracownik Aviva odpowiedzialny za organizację spotkań, przesyła listę osób
upoważnionych do obsługi spotkania, wraz z nr telefonów komórkowych do Ochrony
Aviva. Osoby upoważnione otrzymują karty ID z dostępem ograniczonym do parteru i
7p., wraz z windami.
1. Osoby upoważnione odpowiedzialne są za:
a. Wpuszczanie na powierzchnie Aviva uczestników spotkania.
b. Umożliwienie opuszczenia spotkania przez uczestników – odprowadzenie
osób na recepcję (parter).
B. Podczas meetup-ów.
Na początku spotkania, pracownik Aviva i osoby upoważnione, informują uczestników
o zasadach spotkania, od strony BHP i bezpieczeństwa.
1. Zasady poruszania się po biurze Aviva.
a. Możliwość poruszania się tylko w obrębie spotkania – obszar ograniczony
czytnikami.
b. Dostęp do toalet w korytarzu przy HR.
c. Wyjście ze spotkania (na parter) tylko w obecności osób upoważnionych
(patrz A. pkt.1).
2. Pracownik Aviva informuje uczestników, że organizatorzy nie odpowiadają za
rzeczy pozostawione bez opieki.
3. BHP – wyjścia ewakuacyjne.
a. Przedstawienie na planie drogi ewakuacyjnej – klatką C2.
4. BHP – pomoc przedmedyczna.
a. Lista osób z tzw. Zespołu Interwencyjnego Aviva na apteczkach.
b. Pracownik Ochrony Aviva – 603913595.
C. Po spotkaniu.
1. Osoby upoważnione opuszczają powierzchnię jako ostatni wraz z przedstawicielem
Aviva, po dokonaniu inspekcji w obecności pracownika Ochrony Aviva.
2. Po inspekcji osoby upoważnione zdają karty ID do Ochrony Aviva.

D. Uwaga.
Podczas spotkania występuje zakaz spożywania alkoholu.
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1.

Zdarzenia

Śmierć uczestnika spotkania

działania

odpowiedzialność

W danym przypadku, osoby
odpowiedzialne za pomoc
przedmedyczną, postępują zgodnie z
instrukcją - trwa pierwsza
pomoc/reanimacja do czasu przyjazdu
Karetki Pogotowia.

Organizator spotkania

Przyjazd Karetki Pogotowia - w
przypadku podejrzenia zgodu, wzywa
karetkę pogotowia z lekarzem
(uprawnienia)

przedstawiciel karetki

Lekarz z drugiej karetki pogotowia
wsytawia tzw. "Karte Informacyjną" info o zgonie.

lekarz

"Kartę Informacyjną" przejmuje
organizator spotkania do czasu
przyjazdu rodziny denata.

Organizator spotkania

Informacja do rodziny o zgonie danej
osoby

Organizator spotkania

Przyjazd przedstawiciela rodziny wezwanie zakładu pogrzebowego

Rodzina denata

Uwagi

112. 999, 997.
Ochrona Aviva - 603
913 595

Wszystkie strony zdarzenia pozostają
do dyspozycji Policji.

2.

3.

Kradzież

Pomoc przedmedyczna

Powiadomienie Policji

poszkodowany

Wszystkie strony zdarzenia pozostają
do dyspozycji Policji.

Organizator
spotkania/poszkodowany

997

W przypadku wymaganej pomocy
uczestnikowi spotkania - udzilenie
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizator spotkania

112. 999, 997.
Ochrona Aviva - 603
913 595

Telefon do Ochrony Aviva.

Organizator spotkania

Ochrona Aviva - 603
913 595

Przyjazd Karetki Pogotowia udzielanie wszelkich informacji i
pomocy.

Organizator spotkania

Informacja do rodziny o
poszkodowanym.

Organizator spotkania
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E. Tabela zmian.
1. Właściciel.
Rola
Właściciel

1.1.
Lp
1
2
3

Stanowisko

Dane kontaktowe

Historia zmian.
Data

Autor zmiany
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