4.6. Instrukcja na wypadek powstania pożaru.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU
Na podstawie art.4 pkt.l ppkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2002r. Nrl47, póz. 1229 z
późniejszymi zmianami) wprowadza się do stosowania mniejszą instrukcję.

I. ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
1. Każdy kto zauważy pożar lub inne lub uzyska informacje o pożarze (innym
zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki
natychmiast zaalarmować:
a) współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,
b) administratora obiektu lub dyrektora administracyjnego,
c) pracownika dozoru (portiera),
d) Państwową Straż Pożarną,
gdzie po uzyskaniu połączenia należy wyraźnie podać:
- gdzie powstało zdarzenie
- dokładny adres i nazwę obiektu,
- co się pali lub jakie jest inne zagrożenie,
- czy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, czy są osoby ranne lub
poszkodowane,
- numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.
UWAGA! odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie
zgłoszenia.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
Państwowa Straż Pożarna

tel. 998

Pogotowie Ratunkowe

tel. 999

Policja

tel. 997

Pogotowie Energetyczne

tel. 991

Pogotowie Gazowe

tel.......................

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

tel. 994

Administrator obiektu

tel......................

Dyrektor administracyjny

tel......................

II PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
POWSTANIA POŻARU.
1. Bezpośrednio po zaalarmowaniu straży pożarnej pracownik ochrony obiektu
powinien oczekiwać przed obiektem na przybycie pierwszej Jednostki straży
pożarnej w celu przekazania szczegółowej informacji o zaistniałym zdarzeniu,
lokalizacji wyłączników i możliwości wyłączenia prądu.
2. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy udzielić pomocy
poszkodowanym. Jeżeli źródło ognia lub innego zagrożenia zostało
zlokalizowane i ma nie wielkie rozmiary, należy podjąć próbę zlikwidowania go
przy pomocy dostępnych środków tj. gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Przed
przystąpieniem gaszenia wodą należy pamiętać o konieczności wyłączenia spod
napięcia pomieszczeń i urządzeń objętych pożarem.
3. W przypadku gdy zdarzenie stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, należy
niezwłocznie przeprowadzić ewakuację wszystkich osób z budynku.
4. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ratowniczo
gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej akcją kieruje administrator obiektu lub

osoba przez niego wyznaczona, a w razie ich nieobecności osoba najbardziej
opanowana energiczna znająca obiekt.
Po przyjeździe jednostki Państwowej Straży Pożarnej kierowanie akcją
ratowniczo - gaśniczą przejmuje dowódca akcji, który jest uprawniony między
innymi do:
- zarządzenia ewakuacji ludzi i z rejonu objętego działaniem ratowniczym w
przypadku zagrożenia życia i zdrowia ,
- ewakuacji mienia,
- wstrzymania komunikacji samochodowej oraz wprowadzenia zakazu
przebywania osób trzecich w obrębie miejsca objętego działaniami,
- przyjęcia w użytkowanie na czas niezbędny do działania ratowniczego
przedmiotów i urządzeń przydatnych w tym działaniu,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek
gospodarczych i organizacji społecznych oraz obywateli,
- odstąpienia w czasie działań od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne.

Osoby nie przestrzegające postanowień przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, w tym niniejszej instrukcji, podlegają sankcjom określonym
w Kodeksie Pracy, Kodeksie Wykroczeń, Kodeksie Karnym oraz sankcjom
wewnętrznym.

