Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego
siedziba: 01-840 Warszawa
Al. Reymonta 17/25

tel. kom. 0-603-385-308

NIP 118-057-01-12

e mail: bhpoz@op.pl

Opinia dot. ROOM ESCAPE S.C. właściciela marki Room Escape Warszawa®, posiadającego 3 lokale na
terenie m.st. Warszawy:
1) Room Escape Warszawa przy ul. Śniadeckich 1/15 w Śródmieściu
2) Escape Room Warszawa przy ul. Inżynierskiej 1 na Pradze
3) Escape Room Centrum przy ul. Marszałkowskie 140 w Centrum
Dot. PPOŻ
W/w lokale spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej dla pomieszczeń zakwalifikowanych do
Kategorii ZL III. Lokale mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze
rozrywkowym polegającym na prowadzeniu szkoleń i warsztatów z kreatywności, integracji firmowych oraz
zabaw typu escape room (pokój zagadek).
Lokale posiadają aktualną Instrukcję Alarmowania i Ewakuacji na Wypadek Powstania Pożaru. Ponadto plan
ewakuacji powieszony jest na korytarzu do wglądu uczestników. Lokale posiadają odpowiednią ilość środków
gaśniczych, a punkty są oznakowane tablicami informacyjnymi. Lokale oznakowane są tablicami
ewakuacyjnymi bez uwag.

Dot. BHP
W/w lokale spełniają wymogi bezpiecznej pracy oraz do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze
rozrywkowym polegającym na prowadzeniu szkoleń i warsztatów z kreatywności, integracji firmowych oraz
zabaw typu escape room (pokój zagadek).
Ludzie przebywający w obiekcie podczas zabawy są stale obserwowani przez pracowników Room Escape
wizyjnie oraz mają łączność głosową. Dla zabezpieczenia, w każdym pomieszczeniu zabawy znajduje się od
wewnątrz przycisk otwierający drzwi wyjściowe na korytarz oraz klamka – drzwi NIE są trwale zamknięte.
W lokalach jest zainstalowana apteczka pierwszej pomocy wraz z instrukcją. Pracownicy posiadają
odpowiednie przeszkolenie bhp, ppoż. oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W lokalu
obowiązuje zakaz palenia.
Dot. obowiązkowej próbnej ewakuacji przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 11 stycznia br.
W dn. 19 lutego 2019 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem specjalisty ds. ppoż.
Zgodnie z przepisami właściciel przed ćwiczeniami ewakuacyjnymi powiadomił pisemnie o terminie i sposobie
przeprowadzenia ćwiczeń Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Próbna ewakuacja
przebiegła wzorowo.

