INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA
w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
Zasady alarmowania

 Każdy, kto zauważył lub uzyskał informację o pożarze bądź innym zagrożeniu zobowiązany jest
zachować spokój, nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
-

wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie zagrożenia, narażone na jego skutki,

-

zarządzającego obiektem, służby techniczne lub osoby je zastępujące – 32 207 33 33.

-

w przypadku pożaru, Państwową Straż Pożarną - tel. 998, 112,

Informacje o zagrożeniach można również przesyłać na adres poczty elektronicznej bhp@swsm.pl

 Alarmowanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP należy przeprowadzić z najbliższego telefonu
stacjonarnego, komórkowego, bądź ręcznego ostrzegacza pożaru,

 Należy zachować spokój nie dopuszczając do powstania paniki wśród pracowników i innych osób
przebywających w budynkach i na terenie przyległym.

 W przypadku drzwi objętych systemem kontroli dostępu należy stłuc/wcisnąć
przycisk.
Po uzyskaniu połączenia z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą należy wyraźnie podać:
-

rodzaj zdarzenia (pożar, wybuch, inne);

-

gdzie się pali - nazwę obiektu, dokładny adres;

-

co się pali lub inne charakterystyczne cechy zdarzenia;

-

czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się
materiały łatwo zapalne, itp.;

-

numer telefonu, z którego podaje się informację oraz swoje imię i nazwisko.

Uwaga: po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora, odłożyć słuchawkę i odczekać przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie.

 W razie potrzeby (wypadek, awaria, itp.) alarmować:
- Pogotowie Ratunkowe - tel. 999,
- Policję - tel. 997,
- Pogotowie Energetyczne,
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, itp.

 Wszyscy pracownicy powinni mieć dokładne i aktualne informację na temat:
-

rozmieszczenia i zasad obsługi gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

-

rozkładu pomieszczeń oraz kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

-

sposobu alarmowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.
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 Równocześnie z prowadzonym alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą gaśnic.
 Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje zarządca lub osoby przez
niego wyznaczone.

 Po przybyciu pierwszego zastępu straży pożarnej, kierownictwo nad akcją ratowniczo-gaśniczą przejmuje
jej dowódca, któremu należy przekazać wszystkie informację o zaistniałym zdarzeniu i podporządkować
się jego poleceniom.

 Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać o następujących zasadach:
-

w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone osoby,

-

wyłączyć prąd elektryczny w pomieszczeniach objętych pożarem,

-

usunąć z zasięgu ognia (w miarę możliwości) materiały palne w szczególności stwarzające zagrożenie
wybuchowe lub sprzyjające gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożaru,

-

nie otwierać bez konieczności okien i drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar,

-

szybkie i prawidłowe uruchomienie gaśnic umożliwi ugaszenie pożaru w zarodku.

W budynku w widocznych miejscach umieszczono Instrukcje postępowania na
wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.
Obowiązki kierującego działaniami przed przybyciem jednostek straży pożarnej:
-

ustalić, czy została wezwana straż pożarna i inne potrzebne służby,

-

kierować osobami, które przystąpiły do likwidacji źródła ognia lub ograniczania jego rozprzestrzeniania
się,

-

pełnić stały dyżur nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia

-

wyznaczyć osobę, która będzie oczekiwała na przybycie straży pożarnej i wskaże miejsce przebywania
osób zagrożonych - uwięzionych oraz udzieli innych niezbędnych dla dowódcy straży informacji,

-

współpracować z dowódcą straży pożarnej w czasie akcji,

-

podporządkować się poleceniom straży pożarnej.

Pracownicy z chwilą zauważenia w budynku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia powinni:
-

powiadomić wszystkie osoby, które mogą lub znajdują się w strefie zagrożenia,

-

powiadomić bezpośredniego przełożonego o zagrożeniu określając: gdzie się pali określając
pomieszczenie, piętro, itp. co się pali lub jakie jest inne zagrożenie, czy występuje zagrożenie życia,
szacunkową liczbę osób rannych lub poszkodowanych, podjęte do tej pory czynności, nazwisko.

-

w miarę możliwości podjąć działania ograniczające zagrożenie (gaśnicze),

-

ewakuować się ze strefy zagrożenia,

-

udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy przybyłemu dowódcy jednostki PSP.
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