Procedura powiadamiania o wypadku na ćwiczeniach terenowych
oraz postępowania w trakcie zdarzenia
Jeśli podczas ćwiczeń terenowych wydarzy się wypadek, w wyniku którego zagrożone jest
zdrowie lub życie uczestników ćwiczeń wówczas należy postępować według następującej procedury.
1. Zaraz po wypadku kierownik ćwiczeń terenowych oraz pozostali opiekunowie są w pierwszej
kolejności zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia właściwych służb ratowniczych
(tel.112): pogotowia ratunkowego (tel.999), straży pożarnej (tel.998) oraz policji (tel.997).
2. W sytuacji, kiedy wypadkowi ulegli prowadzący ćwiczenia terenowe, studenci są zobowiązani
do niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych oraz władz Wydziału.
3. Natychmiast, jeśli tylko sytuacja na to pozwala, kierownik lub pozostali opiekunowie ćwiczeń
informują o zdarzeniu dziekana WNGiG lub prodziekanów lub kierownika dziekanatu
(numery telefonów do pobrania w dziekanacie). Władze wydziału decydują, którzy inni
pracownicy Wydziału zostają poinformowani o wypadku.
4. Dziekan zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu: rektora UAM, rzecznika prasowego
UAM, dział BHP, rodziny tych pracowników oraz studentów, którzy ulegli wypadkowi.
5. Kierownik ćwiczeń lub pozostali opiekunowie zgłaszają wypadek w firmie ubezpieczeniowej.
6. Rektor oraz rzecznik prasowy UAM informowani są przez dziekana na bieżąco o przebiegu
zdarzeń.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku zwoływane jest nadzwyczajne posiedzenie
zespołu dziekańskiego, w celu omówienia sytuacji kryzysowej.
8. Na miejsce wypadku udaje się niezwłocznie prodziekan Wydziału odpowiednich studiów:
stacjonarnych lub niestacjonarnych, który jest koordynatorem działań na miejscu zdarzenia.
Dziekan powinien wydelegować właściwą do sytuacji liczbę osób, które wraz z prodziekanem
udadzą się na miejsce wypadku.
9. Wszelkie kontakty z telewizją, radiem i prasą prowadzone są wyłącznie poprzez rzecznika
prasowego UAM.
10. Wszelkie materiały dokumentacyjne z miejsca wypadku należy zachować dla celów
postępowania wyjaśniającego. Nie należy upubliczniać materiałów ze zdarzenia.
11. Osobą upoważnioną do podejmowania decyzji w trakcie wypadku i po zdarzeniu jest
kierownik ćwiczeń terenowych, w konsultacji z dziekanem wydziału, który nadzoruje
przebieg wydarzeń i koordynuje działania. Po przybyciu na miejsce zdarzenia osobą
upoważnioną do podejmowania decyzji jest odpowiedni prodziekan.
12. W przypadku ćwiczeń terenowych odbywających się zagranicą należy niezwłocznie
o wypadku powiadomić polskie służby dyplomatyczne (ambasada, konsulat). W pozostałych
kwestiach obowiązują procedury postępowania, jak w przypadku ćwiczeń terenowych
w Polsce.

