INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NAGŁYCH ZDARZEŃ
(POŻAR, AWARIA LUB INNE ZAGROŻENIA)
DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
NR 14 IM. ROBERTA SCHUMANA W ŁODZI.

Ogólne zasady organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
1. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi przebywających na terenie placówki przed
skutkami zaistniałego zagrożenia i polega na uporządkowanym, spokojnym
i sprawnym wyprowadzeniu osób przebywających w rejonie zagrożonym do
wyznaczonych miejsc.
2. Podstawowym warunkiem sprawnego przeprowadzenia ewakuacji jest zapobieżenie
możliwości powstania paniki. Objawy paniki mogą powodować podjęcie
spontanicznych, nieuporządkowanych i masowych prób natychmiastowego
opuszczenia budynku, które stwarzają ryzyko zaistnienia nieszczęśliwych wypadków,
a nawet ofiar śmiertelnych.
3. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których
bezpośrednio zaistniało zagrożenie, z których wyjście lub dotarcie do dróg
ewakuacyjnych może zostać odcięte. Następnie należy ewakuować osoby poczynając
od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, by wśród ewakuowanych
w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych powodów zdolności
poruszania się, natomiast zamykać strumień powinny osoby z kierownictwa.
4. Podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należy kierować na korytarze,
a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne i plan
ewakuacji placówki umieszczony na każdym piętrze oraz w każdej sali lekcyjnej.
5. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych
urządzeń i dokumentacji. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby
nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZARZĄDZENIA EWAKUACJI:





Dyrektor szkoły
Inspektor lub społeczny inspektor BHP
Nauczyciel, który pierwszy zauważy zagrożenie
Inny nauczyciel, jeżeli są nieobecni wszyscy wyżej wymienieni.
1. W przypadku przybycia jednostek ratownictwa, kierującym akcją staje się
dowódca jednostki.
2. Pracownik szkoły dotychczas kierujący akcją ewakuacji jest zobowiązany do
złożenia krótkiej informacji o przebiegu ewakuacji, a następnie
podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki.
3. Wszyscy pracownicy szkoły, a także inne osoby przebywające na terenie są
zobowiązane do podporządkowania się zarządzeniom kierującego akcją
i wykonywania jego poleceń.

Ogłoszenie alarmu n wypadek pożaru lub innego zagrożenia o charakterze
awaryjnym pociąga za sobą konieczność zarządzenia ewakuacji.
Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej jest sygnał dzwonka szkolnego.


3 DZWONKI PO 5 SEKUND KAŻDY, PO KAŻDYM Z NICH 2 SEKUNDY
PRZERWY
w przypadku awarii elektryczności sygnałem są:




3 GWIZDKI PO 5 SEKUND KAŻDY, PO KAŻDYM Z NICH 2 SEKUNDY
PRZERWY
OKRZYK OSÓB DOROSŁYCH: UWAGA- POŻAR/ EWAKUACJA

Rejonem ewakuowania uczniów oraz osób przebywających na terenie
placówki jest boisko szkolne.
PRZEBIEG AKCJI EWAKUACYJNEJ:
Natychmiast po usłyszeniu sygnału ewakuacji należy:
1. Otworzyć drzwi sal lekcyjnych powiadamiając o charakterze zagrożenia
i konieczności ewakuacji- apelować o zachowanie spokoju.
2. Uformować grupy ewakuacyjne w klasach pod opieką nauczycieli prowadzących
zajęcia dydaktyczne, następnie sprowadzić je wyznaczonymi drogami ewakuacji na
boisko szkolne.
3. Sprawdzić, zgodnie z dziennikiem lekcyjnym obecność uczniów na zbiórce i złożyć
raport dyrektorowi.
4. O ile to możliwe, wyznaczona osoba powinna sprawdzić poszczególne pomieszczenia
w celu ustalenia, czy wszyscy je opuścili (dotyczy to zwłaszcza sanitariatów, szatni)
5. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić
ten fakt jednostkom ratowniczym i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń
budynku.
Przy poruszaniu się drogami ewakuacyjnymi należy się stosować do
następujących zasad:
1. Nauczyciele prowadzą grupy poruszając się szybkim krokiem, lecz bez wyprzedzania
grup znajdujących się przed nimi.
2. W pierwszej kolejności ewakuują się klasy najbliżej miejsca zagrożenia.
3. Nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki
ewakuacyjne.
4. Szybkość schodzenia należy dostosować do szybkości osób znajdujących się poniżej.

