Instrukcja postępowania
na wypadek pożaru dla obiektu
I. Alarmowanie wewnętrzne
Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar, jest
zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast zawiadomić:
−

osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie,

−

prezesa lub jego zastępcę,

−

Państwową Straż Pożarną (tel. 998).

II. Alarmowanie straży pożarnej
( nr 998 Straż Pożarna, Fire Brigade, Feuewehr
( nr 999 Pogotowie Ratunkowe, Emergency Doctor, Arztenotdienst
( nr 997 Pogotowie Policji, Police, Polizei
(nr 112 CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

1. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać :
−

adres, miejsce pożaru, ulica, nr domu, piętro,

−

co się pali,

−

czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

−

dane personalne oraz nr telefonu, z którego się mówi.

2. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie ewakuowane przed osobami
postronnymi.
4. Nie narażać zdrowia lub życia dla jego ratowania.
III. Akcja ratowniczo-gaśnicza
Uwaga: Nie ryzykuj życia dla ratowania mienia!
Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru
za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku w
miejscach oznakowanych gaśnic i hydrantów:

Z pomieszczeń objętych pożarem należy wyłączyć dopływ
energii elektrycznej głównym wyłącznikiem prądu

Wodą nie wolno gasić pożarów urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych

Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przy użyciu gaśnic!

IV. Ewakuacja
Z chwilą powstania pożaru, po zaalarmowaniu i podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych
należy niezwłocznie skierować się do najbliższej drogi ewakuacyjnej prowadzącej na
zewnątrz budynku, oznakowanej podświetlonymi tablicami lub znakami ewakuacyjnymi
określonymi poniżej:

kierunek wyjścia

drzwi ewakuacyjne

wyjście z budynku

Uwaga : Podczas ewakuacji nie wywołuj paniki; opanuj strach i lęk, nie używaj windy do
ewakuacji, a po wyjściu na zewnątrz budynku stań w bezpiecznym miejscu.
W przypadku konieczności należy ściśle wykonywać polecenia służb ratowniczo-gaśniczych
biorących udział w akcji.
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Zatwierdził

Sporządził

Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z późn. zm.).

