XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO
MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA – ZASADY EWAKUACJI
Po włączeniu się ALARMU II STOPNIA, należy zawiadomić straż pożarną o
wystąpieniu zagrożenia, następnie przeprowadzić ewakuację osób z obiektu – zgodnie
z instrukcją, korzystając przy tym z dróg ewakuacyjnych.
Należy otoczyć dzieci opieką, udzielić pomocy poszkodowanym oraz – w razie potrzeby
– wykorzystać sprzęt gaśniczy.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU POŻARU/WYBUCHU
1.
2.
3.

Zachować bezwzględny spokój i nie wywoływać paniki.
Powiadomić dyrektora, a gdy nie ma w pobliżu przełożonego zarządzić
ewakuację.
Natychmiast zaalarmować:

- Państwową Straż Pożarną – tel. 998 lub 112 – i zgłosić wypadek pożaru
z określeniem:
- dokładnego adresu i miejsca pożaru ( numer przedszkola, ulica, nr budynku, droga
dojazdowa, itp.),
- co się pali (wysokość budynku, rodzaj pomieszczeń, instalacji materiałów),
- czy są zagrożenie ludzie,
- podać swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się rozmawia,
- odpowiedzieć na wszystkie pytania przyjmującego zgłoszenie;
4.
Usunąć przedmioty palne oraz wyłączyć dopływ prądu do instalacji, urządzeń
znajdujących się w najbliższym otoczeniu i miejsc pożaru; przy wykonywaniu tych
czynności bez decyzji kierującego akcją nie otwierać okien i drzwi palących się
pomieszczeń ze względu na dopływ powietrza sprzyjający rozwojowi pożaru.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
Dopomóc dzieciom, których życie lub zdrowie jest zagrożone (ustalić liczbę
zagrożonych, drogi dojścia, czy są inne zagrożenia, jakich zabezpieczeń
wymagają ratownicy).
Podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo – gaśniczą i wykonywać
ściśle i niezwłocznie jego zalecenia.
Nie oddalać się od miejsca pożaru bez zezwolenia kierującego akcją lub
kierownictwa.
Z chwilą przybycia jednostki Państwowej Straży Pożarnej poinformować
dowódcę o dotychczasowych działaniach i miejscu pożaru, ze wskazaniem dróg
dojścia, źródeł czerpania wody, pomieszczeniach pożarowo niebezpiecznych lub
tych, gdzie znajdują się najbardziej znaczące urządzenia i ważne dokumenty.
Przekazać kierownictwo nad akcją dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.
Przy tendencji pożaru do dalszego rozszerzenia oraz zagrożeniu dla dzieci,
dorosłych i wartościowego mienia – przygotować do ewakuacji.
W czasie akcji zapewnić stały nadzór lekarski.

Dyrektor placówki lub osoba zastępująca po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym
zagrożeniu mają obowiązek objąć kierownictwo akcją ratowniczą – gaśniczą i
ewakuacyjną do czasu przybycia jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej straży
pożarnej, a w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

upewnić się, czy zaalarmowano PSP;
udać się bezzwłocznie na miejsce zdarzenia;
ocenić sytuację w zakresie zagrożenia pożarowego bądź innego
niebezpieczeństwa dla ludzi;
spowodować rozpoczęcie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu
gaśniczego;
podjąć decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji ludzi z obiektu;
z chwilą przybycia jednostek PSP przedstawić dotychczasową sytuację
kierującemu akcją ratowniczą;
pozostawać w dyspozycji kierującego akcją ratowniczą w celu:

- udzielenia bieżących informacji w zależności od rozwoju sytuacji,
- zapewnienia dostępu do poszczególnych pomieszczeń i urządzeń,
- zapewnienia doraźnej pomocy osobom poszkodowanym,
- zabezpieczenia ewakuowanego mienia itp.
•

zabezpieczyć pogorzelisko w celu uniknięcia pożaru wtórnego oraz rozpoczęcia
prac komisji powołanej do stwierdzenia przyczyny powstania pożaru.

Pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobom kierującym akcją
ratowniczą.
Podczas wykonywania powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać
następujących zasad:
•
•
•

•

w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie dzieci;
przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, nie
gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem;
usunąć z zasięgu działania ognia materiały palne, a szczególnie butle z gazami
sprężonymi, naczynia z płynami łatwo palnymi, cenne urządzenia i ważne
dokumenty;
nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których
powstał pożar, podczas ewakuacji pomieszczenia należy przymknąć, ale nie
zamykać ich na klucz.

ALARMOWANIE STRAŻY POŻARNEJ
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się
dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

•
•
•
•
•

swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy;
gdzie się pali lub występuje zagrożenie (dokładny adres, nazwa instytucji,
kondygnacja, pomieszczenie);
co się pali (rodzaj materiału, nazwa przedmiotu objętego pożarem);
czy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi:
inne odpowiedzi na pytania dyspozytora straży pożarnej.

Słuchawkę odkłada się po otrzymaniu potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte.
Dyspozytor może zażądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie. W tej
sytuacji należy odłożyć słuchawkę i odczekać chwilę przy aparacie w celu
potwierdzenia zgłoszenia.
WAŻNE PODCZAS POŻARU!!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Po zaalarmowaniu o powstałym pożarze użyć prostych sposobów, aby ugasić
pożar w zarodku;
Jeśli pali się ubranie, zatrzymać się, położyć i obracać do chwili zaduszenia
ognia – ucieczka spowoduje zwiększenie płomienia;
Nie gasić urządzeń elektrycznych wodą;
Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu, nakryć naczynie kocem, ręcznikiem;
Nie gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować, należy oddalić się w
bezpieczne miejsce;
Nie otwierać bez potrzeby okien i drzwi – dostęp powietrza zwiększy
intensywność pożaru;
Słuchać instrukcji dyrektora lub innych osób kierujących akcją.
Nie panikować! Takie zachowanie wpływa na innych.

Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmują w kolejności dyrektor, wicedyrektor lub
pracownik ds. bhp.
ZASADY BEZPIECZNEJ EWAKUACJI
1. Informację o rozpoczęciu ewakuacji przekazać w sposób spokojny, sugestywny,
aby nie spowodować paniki.
2. Osoba decydująca o ewakuacji rozdziela zadania.
Panie woźne oddziałowe odpowiedzialne są za sprawdzenie, czy wszyscy opuścili
strefę zagrożoną.
3. Ewakuację rozpoczyna się od pomieszczeń najbardziej zagrożonych.
4. Najpierw należy ewakuować osoby poszkodowane, dzieci i starszych.
5. W przypadku silnego zadymienia poruszać się w pozycji na czworakach wzdłuż
ścian, aby nie stracić orientacji, osłaniając w miarę możliwości usta i nos mokrym
ręcznikiem (chustką).
6. Zabronione jest poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji
oraz zatrzymywanie się i tarasowanie przejść ewakuacyjnych.
7. W przypadku odcięcia drogi ewakuacyjnej należy zabezpieczyć pomieszczenie
przed przedostaniem się do niego dymu i ognia oraz zaalarmować przez okno
osoby z zewnątrz
8. i czekać na przybycie straży pożarnej ze sprzętem do ewakuacji z wysokości.

9. Szukając ludzi w zadymionych pomieszczeniach, szczególną uwagę zwrócić na
okolicę okien
i drzwi, tam z reguły – ze względu na dostęp świeżego powietrza – chronią się te
osoby.
10. Po ewakuacji sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia.
11. Ewakuacja mienia wykonywana jest w drugiej kolejności po zakończeniu
ewakuacji osób.
12. Po przybyciu straży pożarnej należy zdać relację z przebiegu ewakuacji,
wskazać miejsce uwiezienia osób i podporządkować się poleceniom dowódcy
przybyłej jednostki.
13. Nie wolno pozostawić ewakuacji bez nadzoru – ludzie w panice robią rzeczy
nieprzewidzialne, stwarzając zagrożenia dla siebie i innych!

POSTĘPOWANIE PO PRZYBYCIU STRAŻY POŻARNEJ
Należy zdać relację z zaistniałej sytuacji oraz przekazać informacje dotyczące:
•
•

liczby i miejsca przebywania pozostałych osób w zagrożonym obiekcie;
podjętych działań w zakresie wyłączenia prądu elektrycznego, gazu i
niebezpiecznych substancji;

