INSTRUKCJA ALARMOWA
W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU
ALARMOWANIE
1. Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar, obowiązany jest natychmiast zaalarmować:
•
Pracodawcę ............................................... tel. ........................ lub w razie takiej
konieczności bezpośrednio straż pożarną – telefon – 998
2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
•
gdzie się pali – dokładny adres, nazwę obiektu, instytucji, piętro
•
co się pali – np. pali się dach magazynu z odczynnikami itp.
•
czy istnieje zagrożenie życia ludzi
•
numer telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko.
UWAGA! odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie zostało
przyjęte. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
4. W przypadku braku telefonu alarmować z najbliższego aparatu alarmowego.
5. W przypadku potrzeby wzywać pogotowia innych służb wg wykazu numerów alarmowych:

112 – OGÓLNY NUMER ALARMOWY
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
998 – STRAŻ POŻARNA
997 – POLICJA
992 – POGOTOWIE GAZOWE
AKCJA RATOWNICZO – GAŚNICZA
Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.
1. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje prezes zarządu, dyrektor
oddziału lub najbardziej energiczny i opanowany pracownik.
2. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej winna wiedzieć, że:
•
w pierwszej kolejności przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi
•
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, nie wolno
gasić wodą lub gaśnicami bez litery "E" instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod
napięciem
Do gaszenia instalacji i urządzeń pod napięciem stosować tylko gaśnice śniegowe i
proszkowe
•
usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami
sprężonymi, naczynia z płynami łatwo zapalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne
dokumenty
•
nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał
pożar, ponieważ dopływ tlenu sprzyja rozwojowi ognia
•
szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie pożaru w
zarodku.

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Pracodawca odpowiedzialny jest za:
•
zabezpieczenie miejsca pożaru, wystawienie posterunku pogorzelowego w celu
uniknięcia pożaru wtórnego lub nieszczęśliwego wypadku
•
przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działania komisji,
powołanej do stwierdzenia przyczyny pożaru.
Dział Ochrony Pracy i Środowiska
http://ochronapracy.wum.edu.pl

