PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
budynku Zespołu Szkół w Otyniu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 3

Alarmowanie:
Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest
zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:


Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki,



Wiesława Krukowskiego – dyrektor szkoły,



Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub z tel. kom. 112,

Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej
Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez niego, po otrzymaniu informacji o pożarze
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić straż pożarną. Po uzyskaniu połączenia ze strażą
pożarną należy wyraźnie podać:


gdzie się pali - dokładny adres nr budynku i jego nazwę,



co się pali - np. pokój biurowy, magazyn, warsztat,



czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się
materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.




należy podać numer telefonu, z którego mówimy, swoje imię i nazwisko.

UWAGA:
Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego, odłożyć słuchawkę
i poczekać na ewentualne sprawdzenie.

Alarmowanie osób przebywających na terenie szkoły
Ustalono, że sygnałem alarmowym jest sygnał akustyczny wydawany za pomocą dzwonka
szkolnego – przerywany sygnał przez okres około 1 minuty oraz komunikat nadawany ustnie:

„ALARM POŻAROWY, PROSZĘ O OPUSZCZENIE SZKOŁY”
po usłyszeniu którego należy natychmiast opuścić budynek zgodnie z oznakowanymi drogami
ewakuacyjnymi. Komunikat powinien powtarzany być tak długo aż wszyscy opuszczą szkołę lub
warunki na to pozwolą. Powiadomienie o ewakuacji powinno być uzupełniane poprzez sieć
telefonów wewnętrznych. Po opuszczeniu szkoły należy udać się do miejsca zbornego.
Miejscem zbornym ewakuacji jest „boisko szkolne”.
Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich nauczycieli, którym powierzono w danym momencie
odpowiedzialność za uczniów, aby na miejscu zbornym ewakuacji powiadomili kierującego
akcją ewakuacyjną o skuteczności ewakuacji wszystkich uczniów.

Drogi ewakuacyjne
Ustala się następujące drogi ewakuacyjne:
- dla osób przebywających w: salach gimnastycznych, świetlicy, sala nr 6 oraz pomieszczeniach
piwnicznych – wyjście ewakuacyjne zlokalizowane na parterze budynku w łączniku;
- dla osób przebywających w: pomieszczeniach na parterze oraz gabinetach dyrektorów
i sekretariatu – główne wyjście ewakuacyjne zlokalizowane na parterze od strony frontowej
budynku;
- dla osób przebywających na: I piętrze w pomieszczeniach 21, 22, pedagog, pielęgniarka, kadry,
logopeda – główną klatką schodową (tzw. K1) do głównego wyjście ewakuacyjne
zlokalizowanego na parterze od strony frontowej budynku;
- dla osób przebywających na: I piętrze w pozostałych pomieszczeniach (po prawej stronie
schodów głównych tzw. K1) – boczną klatką schodową (tzw. K2) do bezpośredniego wyjścia
ewakuacyjnego zlokalizowanego na parterze;
- dla osób przebywających na: II piętrze w pomieszczeniach 45 oraz 46 – boczną klatką
schodową (tzw. K2) do bezpośredniego wyjścia ewakuacyjnego zlokalizowanego na parterze;
- dla osób przebywających na: II piętrze w pozostałych pomieszczeniach – główną klatką
schodową do wyjścia ewakuacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku w łączniku;

Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia, po usłyszeniu alarmu:
niezwłocznie przerwać zajęcia,
pozamykać okna,
wyprowadzić uczniów przed klasę, sprawdzić czy ktoś nie został w pomieszczeniu,
pozostawić drzwi do pomieszczeń zamknięte, ale bez użycia kluczy,
udać się w miejsce zborne, prowadząc uczniów „za sobą”.
Poinformować prowadzącego akcją ewakuacyjna o skuteczności ewakuacji wszystkich
dzieci.
UWAGA:
Nie należy zabierać ze sobą zbędnych rzeczy mogących utrudnić akcję ewakuacyjną (np. torebki).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Akcja ratowniczo – gaśnicza
1) Równolegle z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo gaśniczej
przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku o ile nie zagraża to
zdrowiu i życiu osoby podejmującej próbę gaszenia pożaru.
2) Wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji
i urządzeni elektrycznych pod napięciem) – konserwator budynku.
3) Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo akcją sprawuje dyrektor szkoły.
4) Wszystkie osoby biorące udział w akcji są zobowiązane do ścisłego stosowania poleceń
wydanych przez osobę kierującą akcją.
5) każda osoba biorąca udział w akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację
z zagrożonych pomieszczeń,
b) wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne znajdujące się na stanowisku pracy,
c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam
materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenne urządzenia, ważne dokumenty oraz
nośniki informacji itp..

