Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji
(instrukcja dla uczniów)
Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we
właściwym porządku (ustalonym w instrukcji, a zależnym od konstrukcji
budynku).

INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA DLA UCZNIÓW:
Po usłyszeniu w szkole alarmu:
Będąc w klasie na lekcji:
•
•
•
•
•

wstajesz z miejsca (zostawiasz książki i zeszyty na ławce),
na polecenie nauczyciela - wychodzisz przed salę,
ustawiasz się szybko przed salą aby nauczyciel mógł ocenić czy wszyscy wyszli z klasy,
drzwi od sali pozostawiacie zamknięte (ale nie na klucz!)
całą grupą udajecie się w kierunku najbliższego wyjścia ewakuacyjnego wskazanego przez
nauczyciela, który idzie na końcu,
• po wyjściu z budynku razem idziecie w rejon ewakuacji,
• czekacie na sprawdzenie obecności przez nauczyciela,
• po sprawdzeniu obecności czekacie na dalsze polecenia nauczyciela, lub osób kierujących
akcją
Jeżeli uczeń znajduje się na terenie szkoły poza salą lekcyjną w momencie ogłoszenia alarmu
o zagrożeniach udaje się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i zgłasza się do najbliższego
nauczyciela
Podczas wychodzenia zachowujesz spokój, nie oddalasz się od grupy, stosujesz się
do poleceń nauczyciela
W czasie ewakuacji zabronione jest:




dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
zatrzymanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Sposób i droga opuszczania budynku szkolnego

Zagrożony
pożarem budynek należy opuszczać korzystając z wcześniej ustalonych
wytyczonych i odpowiednio oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi w SP 9 w Głogowie są
korytarze i klatki schodowe prowadzące do drzwi ewakuacyjnych:
1)

3 wyjścia ewakuacyjne:
a)
b)
c)

nr 1 - przy sekretariacie,
nr 2 - boczne koło sklepiku,
nr 3 - koło sali gimnastycznej na łączniku.

2)

rejon ewakuacji: płyta boiska do piłki ręcznej (za trybunami).

W budynkach szkolnych ewakuacja ogłaszana jest odpowiednim sygnałem, ogłoszenie
alarmu zobowiązujące do podjęcia ewakuacji - 3 sekundowe dzwonki z przerwą 1 sekundową
przez okres 30 sekund Odwołanie alarmu i powrót do zajęć lekcyjnych - ciągły dzwonek przez 1
minutę.

Zachowanie się w przypadku, kiedy na skutek odcięcia dróg ewakuacyjnych przez silny, gesty dym
nie możemy wydostać się z budynku, w którym wybuchł pożar

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, np. na skutek silnego
zadymienia korytarza lub klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno
pomieszczeniu (pamiętając, aby odruchowo nie zamykać się od środka na klucz!), w razie potrzeby
uszczelniając szpary w drzwiach zwilżonymi wodą szmatami, zerwanymi z okien zasłonami lub
fragmentami odzieży. Jeżeli możliwe jest otwarcie okna, zawsze trzeba skorzystać z tej okazji, aby nie
ulec zatruciu toksycznymi i często bezwonnymi gazami pożarowymi mogącymi dostać się do
pomieszczenia. Otwarte okno należy tez wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności w
budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeśli natomiast otwarcie lub wybicie okna z różnych
względów nie jest możliwe, należy jak najszybciej o swojej sytuacji postarać się poinformować (np.
telefonicznie) straż pożarną. Należy tez wiedzieć, że w przypadku niepalnej konstrukcji budynku oraz
przewidywanej w warunkach aglomeracji miejskich szybkiej interwencji straży pożarnej wyposażonej
w profesjonalny sprzęt i agregaty oddymiające w wielu przypadkach pozostanie w zamykanym i
wentylowanym lub wyposażony w okna pomieszczeniu jest znacznie mniej ryzykowne niż próba
pokonania kilkunastu metrów silnie zadymionego korytarza lub inne, nierzadko spotykane skrajnie
desperackie metody ewakuacji. Jeżeli jednak przybyli na miejsce pożaru strażacy nakażą całkowitą
ewakuację obiektu, należy się tej decyzji bezwarunkowo podporządkować.

