Procedura działania w warunkach zagrożenia pożarowego
1. Przedsięwzięcia mające na celu nie dopuszczenie do powstania zagrożenia pożarowego
lub jego wyeliminowania to przede wszystkim profilaktyka w zakresie zapobiegania
powstawaniu - a w przypadku jego powstania, podjęcie działań zmierzających do
zahamowania rozprzestrzeniania się pożaru.
2. Pożar może powstać w każdym miejscu i czasie. Szybkość rozprzestrzenia się pożaru
powoduje, że nie ma czasu na szczegółową analizę i ocenę sytuacji ( nie mniej jednak,
muszą one być każdorazowo podjęte), z tych względów, ważnym zagadnieniem jest
wykonanie czynności, które w możliwie szerokim zakresie spełnią wymogi zapobiegające
powstaniu pożaru.
3. Do czynności profilaktycznych zapobiegających powstawaniu pożarów należą:
 instalowanie sygnalizacji alarmującej o pojawieniu się dymu w pomieszczeniu;
 utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji energetycznej;
 niedopuszczanie do przeciążania sieci elektrycznych;
 eliminowanie połączeń prowizorycznych, wykorzystywanie rozgałęźników bez
bezpiecznika;
 utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń gospodarczych, magazynowych,
piwnic, strychów i innych;
 wyznaczanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz
zadbanie o ich przejezdność tj. nie blokowanie pojazdami, składowania sprzętu
i materiałów;
 zapobieganie gromadzeniu materiałów palnych ( benzyna, nafta, paliwa i inne)
w pomieszczeniach do tego rodzaju magazynowania nie przystosowanych,
 prowadzenie obserwacji zewnętrznych sieci elektrycznych zainstalowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynków,
 ograniczenie korzystania z grzejników i grzałek elektrycznych, a jeżeli jest to
możliwe eliminowanie ich używania,
 utrzymywanie terenu bezpośrednio przyległego do budynków w czystości, szczególnie
dbanie by pozostał wolny od suchej trawy,
 miejsca i tereny szczególnie pożarowo zagrożone, należy oznaczyć jako strefy
bezpieczeństwa pożarowego, w których obowiązują zaostrzone rygory w tym zakresie,
 posiadanie graficznego planu ochrony przeciwpożarowej, w którym oznaczyć
przebieg sieci wodociągowej, rozmieszczenie hydrantów, drogi pożarowe i ewakuacji,
miejsca podjazdu ciężkiego sprzętu pożarniczego, rozmieszczenie zaworów
głównych: elektrycznych, gazowych, wodnych i ciepłowniczych i inne niezbędne dane
przydatne podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.
4. W przypadku powstania pożaru obowiązkiem każdego pracownika (studenta) jest podjąć
wszelkie możliwe i dostępne działania w celu jego likwidacji:
 przy pomocy wszelkich dostępnych środków zaalarmować osoby znajdujące się
w strefie zagrożenia pożarowego;
 wezwać straż pożarną – tel.: 998,112;




wyłączyć dopływ prądu i gazu;
przystąpić – przy użyciu dostępnych środków gaśniczych - do gaszenia pożaru
i udzielania pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym;
powiadomić bezpośredniego przełożonego;
po przybyciu jednostki Państwowej Straży Pożarnej podporządkować się
komendantowi ( dowódcy ), kierującemu akcją gaśniczą.




5. Alarmowanie telefoniczne straży pożarnej należy wykonać w następujący sposób:
 wybrać numer alarmowy straży pożarnej - 998 lub: 112;
 po zgłoszeniu się numeru alarmowego straży pożarnej należy podać:
– imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podawana jest informacja
o pożarze;
– adres i nazwę zakładu pracy – obiektu, w którym wybuchł pożar;
– co się pali (budynek mieszkalny, gospodarczy, magazyn itp.) kondygnacja ( parter,
które piętro itp.);
– czy w budynku znajdują się ludzie, czy istnieje zagrożenie ich życia;
– inne istotne dane, które żąda straż pożarna bądź alarmujący uważa za niezbędne.
6. Przyjmujący zgłoszenie o pożarze może żądać:
 potwierdzenia zgłoszenia - po zakończeniu rozmowy, straż pożarna dzwoni pod
podany przez alarmującego numer, należy potwierdzić prawdziwość zdarzenia;
 dodatkowych informacji o pożarze.
7. Przystępując do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice,
hydranty wewnętrzne , koce gaśnicze ) należy pamiętać o użyciu odpowiedniej gaśnicy do
rodzaju palącego się materiału.
8. Gaśnice znajdujące się na wyposażeniu pomieszczeń zwykle posiadają odpowiednie
oznakowania, którymi należy się kierować przy ich użyciu :
Oznaczenie

Rodzaj palącego się materiału

Rodzaj środka gaśniczego

A

Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu
których występuje zjawisko żarzenia ( drewno, papier itp.
materiały

Woda, piana gaśnicza, proszek
gaśniczy, dwutlenek węgla

B

Ciała palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła
( rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topniejące tworzywa
sztuczne)

Piana gaśnicza, proszek gaśniczy,
dwutlenek węgla, halon

C

Gazy palne ( gaz miejski, metan, propan-butan )

Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,
halon

E

Pożary wymienione pod ABC występujące w obrębie
urządzeń pod napięciem

Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,
halon

9. Przy gaszeniu pożaru należy pamiętać:
 zawsze kierować strumień wody (lub innego środka gaśniczego) na palące przedmioty
(ścianę ognia) od skraju do środka;
 strumień wody ( środka gaśniczego ) kierować na ścianę od góry w dół;
 używać wyłącznie określonych środków gaśniczych przeznaczonych dla danego
rodzaju materiału palącego się.
10. W przypadku, gdy istnieje konieczność niesienia pomocy ludziom, należy przystąpić do
ich ewakuacji, wskazując kierunek i drogi ewakuacji. Starać się nie dopuścić do paniki.,
która może być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków.
Ewakuować należy w następującej kolejności:
 ludzi chorych i rannych;
 starszych, ułomnych;
 dzieci i kobiety ciężarne;
11. W czasie pożaru należy pamiętać aby:
 nie podejmować próby samodzielnego gaszenia pożaru, którego nie można
opanować;
 nie używać wody do gaszenia urządzeń elektrycznych;
 nie otwierać drzwi do innego pomieszczenia jeżeli są gorące;
 przy dużym pożarze, nie wchodzić ponownie do płonącego budynku.
12 Ratując zwierzęta należy pamiętać aby:
 konie i krowy wyprowadzać z okrytymi łbami;
 świnie wypychać siłą poza pomieszczenie chlewni;
 owce i kozy wyprowadzać zaczynając od barana (przewodnika stada);
 kury, gęsi, kaczki itp. wynosić w workach.

