Sposoby postępowania na wypadek pożaru
lub innego miejscowego zagrożenia
1. Przebieg ewakuacji
Przebieg ewakuacji można podzieli ć na kilka etapów:
I etap – powstanie po żaru /wystąpienie zagrożenia/ do czasu jego zauważenia,
Czas trwania pierwszego etapu jest zależny między innymi od percepcji zmysłów
użytkowników obiektu lub te ż osób postronnych, często występujące symptomy świadczące o
ewentualnym po żarze nie są w pełni wiązane z zagrożeniem np. zapach dymu może być
utożsamiany choćby z prowadzonymi pracami z u życiem ognia w obiektach lub na terenach
sąsiednich, zaniki energii elektrycznej mogą być ignorowane na skutek wcześniej
występujących niegroźnych awarii sprzętu itp. Dopiero zauważenie zdarzenia, a co
najważniejsze nie ignorowanie jego (czyli podjęcie następnych działa ń przewidzianych w
instrukcji bezpieczeństwa po żarowego) stanowi zakończenie I etapu ewakuacji.
II etap – zauważenie zdarzenia i ogłoszenie alarmu (ewakuacji),
Jak już wspomniano wcześniej to podjęcie kolejnych działań, które przyczynią się do sukcesu
– skrócenia czasu ewakuacji. Samo ogłoszenie alarmu może opóźnić się z prostych przyczyn:
strach, brak przygotowania do podejmowania zdecydowanych działań.
III etap – ogłoszenie alarmu do rozpoczęcia ewakuacji,
Ogłoszenie alarmu nie jest gwarantem podjęcia ewakuacji, choćby z powodu faktu mylnego
odczytu danego sygnału, braku potwierdzenia informacji o ewakuacji. Skierowanie swych
działań zmierzających do ewakuacji, ze strefy zagrożenia, stanowi końcowy moment III etapu
ewakuacji.
Czynniki wpływające na wydłużenie tego etapu ewakuacji to:





potraktowanie takiego alarmu jako fałszywy, test systemu lub jako alarm włamaniowy,
oczekiwanie na potwierdzenie „czy naprawdę si ę co ś dzieje?” lub co się wydarzy,
oczekiwanie na dyspozycje od przełożonego,
zastanowienie „co powinienem zrobić?” – brak zaznajomienia z instrukcjami.

IV etap – czas trwania ewakuacji (od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia
ewakuacji).
Przebieg tej fazy zależy od wielu czynników, m.in.:








znajomości obiektu i szlaków komunikacyjnych (dróg ewakuacji i rozmieszczenia
wyjść ewakuacyjnych – poprawność ich oznakowania),
efekt „owczego stada” (tłumu),
wystąpienia paniki,
zachowania się pracowników w związku z ogłoszeniem alarmu,
stopnia przygotowania do prowadzenia ewakuacji i znajomość procedur postępowania
stałych użytkowników (pracowników, uczniów), odbytego przeszkolenia,
drożności dróg ewakuacyjnych (nieskładowanie materiałów palnych i o gabarytach
zawężających światło drogi ewakuacyjnej),
dostępność wyjść ewakuacyjnych, możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi.

Powodzenie akcji ewakuacyjnej uzależnione jest od prawidłowego zachowania się
użytkowników obiektu, sprawności systemów zwiększających bezpieczeństwo pożarowe oraz
umiejętności koordynowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

Sposoby ogłaszania alarmu
Przyjmuje się jako podstawowy alarm pożarowy:
trzykrotnie przerywany sygnał dzwonka szkolnego, powtarzany w kilku cyklach.
Dodatkowo należy ogłaszać alarm komunikatem głosowym:
EWAKUACJA, OPUŚCIĆ BUDYNEK!
Alarmowanie dzwonkiem szkolnym powinno trwa ć około 30-60 sekund.

3. Zadania szczegółowe w czasie ewakuacji
W celu usprawnienia procesu ewakuacji wyznacza się szczegółowe zadania dla poszczególnych
użytkowników obiektu/pracowników. Każdy użytkownik obiektu w czasie ewakuacji powinien
bezwzględnie wykonywa ć zadania osoby kierującej działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
Do kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi upoważniony jest:
Dyrektor szkoły, Pan Stanisław Kożyczkowski oraz w zastępstwie wicedyrektorzy:
Pani Grażyna Mazur lub Pani Jolanta Obracht-Prondzyńska

Każdy pracownik oraz inne osoby przebywające w obiekcie powinien:







w sytuacji bezpośredniego zauważenia pożaru niezwłocznie zawiadomić pracownika
sekretariatu szkoły,
w sytuacji usłyszenia alarmu po żarowego bezwzględnie przerwać pracę, wyłączyć
urządzenia elektryczne i gazowe (tylko te, które mogą powodować niebezpieczeństwo
pozostawione bez nadzoru) i opuścić pomieszczenie pracy zamykając drzwi (ale nie na
klucz),
kierować się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego wyznaczonymi drogami
ewakuacyjnymi,
po wyjściu z obiektu kierować się na ustalone miejsce zbiórki,
wykonywać polecenia osoby kierującej działaniami ratowniczo-gaśniczymi,

Osoba kierująca działaniami w czasie ewakuacji










podejmuje decyzję o ewakuacji szkoły na podstawie informacji o zdarzeniu,
poleca pracownikowi odpowiedzialnemu - konserwator - ogłoszenie /uruchomienie/
sygnału ewakuacji,
poleca wezwanie pomocy zewnętrznej /Straż Pożarna, Pomoc medyczna itp./
przyjmuje bieżące informacje o postępach w ewakuacji od pracowników,
wydaje szczegółowe polecenia oraz wyznacza dodatkowe zadania do wykonania (np.
wyłączenie zasilania energią elektryczną, zakręcenie dopływu gazu, przystąpienie do
gaszenia zużyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego),
po przybyciu służb ratowniczych przekazuje niezbędne informacje, a w szczególności:
o miejscu i rodzaju zagrożenia, które spowodowało konieczność ewakuacji, o miejscu i
rodzaju materiałów niebezpiecznych znajdujących się w obiekcie, o liczbie oraz
przewidywanych miejscach osób, które znajdują się w obiekcie, o podjętych działaniach
w celu ograniczenia zagrożenia przed przyjazdem służb ratowniczych /np. wyłączenie
energii elektrycznej, gazu, przystąpienie do gaszenia z użyciem hydrantów),
podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu z ewakuowanymi uczniami,

Nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne w przypadku usłyszenia ustalonego sygnału
/alarmu/ powinien:












upewnić się, że jest możliwość wyjścia z klasy,
poinformować uczniów o konieczności szybkiego i sprawnego opuszczenia klasy ze
wskazaniem drogi wyjścia i miejsca zbiórki po wyjściu z budynku szkoły,
przypomnieć o zakazie zabierania ze sobą rzeczy osobistych, zaleca się zamknięcie
okien,
wyznaczyć jedną osobę, która wyjdzie i poprowadzi uczniów do najbliższego wyjścia
ewakuacyjnego,
nauczyciel powinien ustawić się /w miarę możliwości/ przy drzwiach oraz ustalić liczbę
uczniów opuszczających klasę /liczenie w trakcie wychodzenia/,
nauczyciel opuszcza klasę jako ostatnia osoba bezpośrednio za ostatnim uczniem,
w trakcie ewakuacji nauczyciel kieruje grupą uczniów, koryguje kierunek wyjścia oraz
zachowuje ustalone pierwszeństwo ewakuacji,
bezpośrednio po dotarciu na wyznaczone miejsce zbiórki nauczyciel ustawia grupę
w zorganizowanym szyku i sprawdza stan osobowy grupy,
po zauważeniu osoby kierującej ewakuacją na miejscu zbiórki niezwłocznie przekazuje
informację o ewakuacji klasy,
uczniowie pozostają przez cały czas pod opieką nauczyciela na miejscu zbiórki.

Ewakuacja uczniów niepełnosprawnych:
Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie, do której zalicza się osoby niepełnosprawne powinien
zorganizować niezbędną pomoc dla niepełnosprawnego ucznia. W zależności od stopnia
niepełnosprawności możliwe jest wykorzystanie pomocy pozostałych uczniów klasy lub
pracowników szkoły.
UWAGA: Należy pamięta ć o zakazie używania dźwigu osobowego w czasie ewakuacji.

Pracownicy sekretariatu szkoły:






informuje osobę kierującą działaniami ratowniczo-gaśniczymi o zgłoszonym
niebezpieczeństwie,
na polecenie osoby kierującej ewakuacją wzywa pomoc zewnętrzną /Straż Pożarna,
Pomoc medyczna itp./
ściśle współpracują z osobą kierującą ewakuacją,
po opuszczeniu obiektu pozostają do dyspozycji kierującego ewakuacją,
zabezpieczają teren szkoły przed wstępem osób nieupoważnionych.

Pracownicy administracji, biblioteki oraz księgowości:



sprawdzaj ą pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz inne, w których mogą przebywać
uczniowie jeśli nie uczestnicz ą w zajęciach lekcyjnych,
kierują strumieniami osób ewakuowanych w obrębie budynku i terenie zewnętrznym.

Pracownicy obsługi (konserwator, woźny, personel sprzątający):







uruchamiają ustalony sygnał alarmowy,
zapewniają drożność wyjść ewakuacyjnych,
kierują strumieniami osób ewakuowanych w obrębie budynku i na terenie
zewnętrznym,
wyznaczają alternatywne drogi ewakuacji /jeśli zachodzi potrzeba/,
przystępują do działań zleconych przez kierującego ewakuacją/u życie gaśnic,
hydrantów, wyłączenie zasilania itp.).

Postępowanie w przypadku ogłoszenia ewakuacji w czasie przerw międzylekcyjnych oraz
zajęć łączonych (apele i akademie, zawody sportowe itp.)
Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły przystępuj ą do zbiorowego wyprowadzenia
uczniów na wyznaczone miejsce zbiórki. W celu lepszej organizacji działa ń wprowadza się
podział nauczycieli na grupy odpowiedzialne za ewakuacje poszczególnych pięter.
Za ewakuację kondygnacji odpowiadają nauczyciele – opiekunowie sal lekcyjnych
zlokalizowanych na danej kondygnacji (np. za ewakuację uczniów z I piętra odpowiadają
opiekunowie pracowni informatycznych, matematycznych, przedmiotów zawodowych oraz
fizyczno-chemicznej).
Każdy nauczyciel po usłyszeniu alarmu pożarowego w czasie przerwy międzylekcyjnej
powinien:






udać się na kondygnację za które jest odpowiedzialny z kluczami do sali lekcyjnej,
za którą odpowiada,
informować wszystkich uczniów przebywających na korytarzu i klatkach
schodowych o konieczności ewakuacji z budynku,
sprawdzić, czy w salach zajęć nie pozostali uczniowie,
po pomyślnej ewakuacji kondygnacji nauczyciele udają się na miejsce zbiórki i
jako wychowawcy klas sprawdzają stan osobowy ewakuowanych grup,
nauczyciele, którzy nie są wychowawcami klas powinni aktywnie pomagać w
ustaleniu obecności uczniów.

Zadania pozostałych pracowników szkoły pozostają bez zmian.

