Ewakuacja osób i mienia.
1)

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić
wszystkich pracowników, dzieci oraz osoby przebywające na terenie ewakuowanego
budynku o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia
ewakuacji.
2) Po usłyszeniu alarmu: dzwonek przerywany. Sygnał ustalony przez nas – będzie to
długi przerywany dzwonek np. pięciokrotny. Nauczyciel prowadzący zajęcia z daną
klasą podejmuje następujące działania: Zarządza opuszczenie klasy. Polecenie
uczniom należy wydawać głosem spokojnym. Nauczyciel określa jak młodzież ma
opuścić zajmowane pomieszczenie: spokojnym krokiem czy wpół biegiem, zabierając
ze sobą pomoce naukowe czy też bez nich. W przypadku półbiegu (używanego tylko
w razie wielkiego niebezpieczeństwa), pomoce naukowe zawsze się porzuca.
Następnie nauczyciel stoi koło drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu
porządku i opuszcza klasę ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie pozostał w
pomieszczeniu. Nauczyciel zobowiązany jest ze sobą zabrać dziennik lekcyjny.
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Młodzież winna opuszczać pomieszczenie w szyku uporządkowanym. W wypadku
ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy w lekcjach, ewakuację
klasy prowadzą wychowawcy, którzy mieli prowadzić zajęcia z daną klasą.
Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza na poszczególnych kondygnacjach osoby
odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup pracowników, osoby przebywające,
ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu
sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia.
W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby, dzieci z tych pomieszczeń, klas,
w których powstał pożar lub, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia
oraz pomieszczeń, klas, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg
ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Następnie należy
ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego,
aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej
z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu
powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.
Podczas ewakuacji z pomieszczeń, uczniów należy kierować na oznaczone drogi
ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki
ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony tj. na teren boiska
szkolnego.
Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować
przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach.
W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, dostępnymi
środkami, np.: telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się
na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Należy
natychmiast otworzyć, wybić okna znajdujące się na korytarzu i klatce schodowej, aby
wypuścić dym i zapewnić dopływ świeżego powietrza. Drzwi do pomieszczeń,
z których przenika dym należy szczelnie zamknąć. Ludzi odciętych od wyjścia,
a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących
warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych
jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych.
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji
pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze
zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi
oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie –
sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg

ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji
co do kierunku ruchu.
10) Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych
do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć
od najcenniejszych i najistotniejszych dokumentacji dzienników szkolnych,
przedmiotów i urządzeń,. Należy wykorzystywać wszystkie sprawne fizycznie osoby
nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.
11) Po wyprowadzeniu młodzieży na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele
odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście przekonać się
o pełnym składzie ewakuowanej grupy. Wychowawca odpowiedzialny za grupę
czuwa nad nią, aż do odwołania alarmu i otrzymania dalszych dyspozycji od dyrektora
szkoły. Samowolne oddalenie się młodzieży jest zabronione. W razie podejrzenia,
że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom
ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie
pomieszczeń budynku.
12) W trakcie ewakuacji nie należy zamykać drzwi w klasach na klucz, jest to niezbędne
dla ponownego sprawdzenia sal lekcyjnych przez ratowników.
13) W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek
ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany
jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania
się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.

