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1 )W przypadku powstania pożaru należy zaalarmować niezwłocznie przy
użyciu wszelkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia oraz
a)
b)
c)
d)

Straż Pożarną
- nr tel 998 ( lub 112)
Dyrektora Szkoły
Kierownika Gospodarczego Szkoły
Pogotowie ratunkowe - nr tel 999 ( o ile to konieczne )

2) Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób. Po
wybraniu numeru alarmowego Straży Pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego
należy spokojnie i wyraźnie podać:
a)
b)
c)
d)

adres i nazwę obiektu
co się pali i na którym piętrze
czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest
informacja o zagrożeniu

3) Pracownik lub osoba wyznaczona , powiadamia za pomocą dzwonka
lekcyjnego (trzy czterosekundowe dzwonki w niewielkich odstępach ),
osoby przebywające w budynkach o występującym zagrożeniu i ewentualnej
ewakuacji obiektu.
4) Po usłyszeniu alarmu nauczyciel prowadzący zajęcia z daną klasą
podejmuje następujące działania :1) Zarządza opuszczenie klasy . 2) Określa jak
młodzież ma opuścić zajmowane pomieszczenie- spokojnym krokiem czy wpół
biegiem.
Następnie nauczyciel staje koło drzwi , aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu
porządku i opuszcza klasę ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie został w
pomieszczeniu.
5) Młodzież winna opuszczać pomieszczenie w uporządkowanym szyku –
najlepiej parami. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w
czasie przerwy w lekcjach , ewakuację młodzieży prowadzą nauczyciele
dyżurujący na korytarzu , a podczas zbiórki , nauczyciele , którzy po przerwie
mieli prowadzić zajęcia z daną klasą.

W przypadku ucznia z nauczaniem indywidualnym - opiekę nad nim sprawuje
nauczyciel , z którym uczeń ma lekcje ( ewakuacja podczas lekcji ) lub będzie
miał z nim zajęcia po przerwie ( zbiórka w wyznaczonym miejscu ).
6) Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza na poszczególnych
kondygnacjach osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji oraz ustala
ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia.
7) W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby , dzieci z tych
pomieszczeń , klas w których powstał pożar , lub które znajdują się na drodze
rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń , klas z których wyjście lub
dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub
zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższej
kondygnacji . Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej
kolejności były osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.
8) Podczas ewakuacji z pomieszczeń , uczniów należy kierować na oznaczone
drogi ewakuacyjne ( niezadymione i bezpieczne korytarze ) , a następnie
zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne , na klatki
schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony tj. na teren boiska szkolnego.
9) W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych , należy niezwłocznie ,
dostępnymi środkami np. : telefonicznie , bezpośrednio lub przy pomocy osób
znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy , powiadomić osobę
odpowiedzialną za akcję ewakuacyjną o ilości osób pozostających w budynku
oraz o sytuacji zdrowotnej pozostawionej grupy .
Należy natychmiast otworzyć okna, aby wypuścić dym i zapewnić dopływ
świeżego powietrza . Drzwi do pomieszczeń , z których przenika dym należy
szczelnie zamknąć i w miarę możliwości uszczelnić je mokrymi materiałami
. Ludzi odciętych od wyjścia , a znajdujących się w strefie zagrożenia , należy
zebrać w miejscu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę
posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz ,
przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży
Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych.
10) Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w
pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej , ze względu na
mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy.
Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać materiałem np.

chustką zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu
przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w
pozycji pochylonej -wzdłuż ścian by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
( Należy pamiętać , że ewakuacja „starej części szkoły” powyżej
pierwszego piętra możliwa jest poprzez przejście przez aulę szkolną ) .
11) Po wyprowadzeniu młodzieży na zewnątrz budynku nauczyciele
odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście przekonać
się o pełnym składzie ewakuowanej grupy , a następnie przekazać
koordynatorowi akcji meldunek ,, klasa…, liczba obecnych w dniu
dzisiejszym…, liczba nieobecnych…, liczba uczniów na zbiórce …
.
( Frekwencja klas powinna być sprawdzana na początku każdej lekcji ).
Nauczyciel odpowiedzialny za grupę czuwa nad nią , aż do odwołania alarmu .
Samowolne oddalenie się młodzieży jest zabronione. W razie podejrzenia , że
ktoś został w zagrożonej strefie , należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostką
ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie
pomieszczeń budynku.
12) W trakcie ewakuacji nie należy zamykać drzwi w klasach na klucz ,
jest to niezbędne dla ponownego sprawdzenia sal lekcyjnych przez ratowników.
Klucz od Sali zostawiamy w drzwiach.
13) W przypadku przybycia jednostek PSP lub innych jednostek
ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej , kierujący przebiegiem akcji
zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie
podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej
Straży Pożarnej.
Opracowała: Marlena Pruszczak
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Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 994
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego 987
 Infolinia Policji ( połączenie bezpłatne)
800 120 226

