INSTRUKCJA BHP
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
I. OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE
Każdy pracownik, który zauważył oznaki pożaru, powinien bezzwłocznie:
1. Powiadomić o pożarze kierownika jednostki organizacyjnej lub administratora obiektu i podporządkować się jego poleceniom.
2. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnicy lub innych dostępnych środków gaśniczych.
3. Usunąć z rejonu zagrożenia wszelkie przedmioty mogące powodować jego rozprzestrzenienie.
4. Niezwłocznie zawiadomić:
– osoby znajdujące się w streﬁe zagrożenia,
– Państwową Straż Pożarną – tel. 998 lub 112
– Dyrektora (Kierownika) – tel. .........................
5. Alarmując Straż Pożarną należy podać:
– dokładny adres, nazwę obiektu, miejsce pożaru (np. budynek, pomieszczenia biurowe itp.),
– co się pali (np. pali się pomieszczenie biurowe, paliwo w kotłowni itp.),
– czy istnieje zagrożenie dla ludzi,
– numer telefonu, z którego telefonujemy, oraz swoje nazwisko.
UWAGA: słuchawkę należy odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że Straż Pożarna przyjęła zgłoszenie.
6. Oczekując przybycia Straży Pożarnej, należy dążyć do ograniczenia rozmiarów pożaru przez:
– gaszenie wszelkimi dostępnymi i dozwolonymi środkami;
– przygotowanie najdogodniejszych warunków działania dla Straży Pożarnej, czyli:
 wyznaczenie pilota dla nadjeżdżających jednostek Straży Pożarnej,
 przygotowanie dróg dojazdowych oraz dostępu do stanowisk,
 w obrębie przewidzianych działań gaśniczych – w miarę możliwości i zależnie od potrzeb – wyłączenie dopływu energii elektrycznej,
 uruchomienie urządzeń gaśniczych.
7. Wykaz telefonów alarmowych:
Państwowa Straż Pożarna
– 998
Policja
– 997
Pogotowie
– 999
Zintegrowany system ratownictwa – 112 (z telefonu komórkowego)

II. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA
1. Równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej można przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy
pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu, jeżeli pożar nie przybrał dużych
rozmiarów. Gaszenie powstałego pożaru można podejmować tylko w początkowej fazie przy małym zadymieniu, w sytuacji gdy pożar obejmuje niewielkie urządzenie, fragmenty wystroju wnętrza, pojedyncze meble itp. Działania prowadzone po zadymieniu przestrzeni objętej pożarem stają się niebezpieczne
dla osób nieposiadających odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych, ubrań ochronnych i zawodowego przygotowania.
2. Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej kierownictwo akcji obejmuje Dyrektor (Kierownik) lub
jego zastępca, ewentualnie osoba najbardziej energiczna i opanowana, która samorzutnie objęła kierowanie akcją.
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3. Dowódcy Jednostki Straży Pożarnej przybyłej na miejsce zdarzenia należy udzielić informacji dotyczącej:
a) źródła pożaru,
b) lokalizacji głównego wyłącznika prądu i wyłączników instalacji gazowej,
c) punktów czerpania wody,
d) miejsc szczególnie niebezpiecznych pożarowo.
4. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że:
1) w pierwszej kolejności należy ewakuować wszystkie osoby znajdujące się w zagrożonej pożarem
streﬁe,
2) należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i urządzeń objętych lub zagrożonych
pożarem,
3) należy usunąć z miejsc zagrożonych ogniem wszystkie materiały palne, butle z gazami, naczynia
z płynami łatwopalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty,
4) nie wolno stosować wody, gaśnic pianowych i płynowych z oznaczeniami AB do gaszenia instalacji
gazowych i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
5) zabrania się otwierania bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE EWAKUACJI OSÓB
1. Po usłyszeniu ostrzeżenia o pożarze przekazać ostrzeżenie osobom znajdującym się w pobliżu, zamknąć okna i wyjść z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną.
2. Wyznaczone wcześniej osoby powinny powiadomić inne osoby znajdujące się w strefach z ograniczonym dostępem, o pożarze i konieczności opuszczenia obiektu.
3. Po wyjściu z pomieszczeń i przemieszczaniu się w obszarach zadymionych należy poruszać się w taki
sposób, aby głowa była jak najniżej, a usta i nos były zasłonięte (w miarę możliwości wilgotną tkaniną).
4. Nie korzystać z wind w czasie ewakuacji osób.
5. Po opuszczeniu zagrożonej strefy należy udać się w miejsce wskazane przez kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą, pozostać tam i nie oddalać się bez zgody przełożonych.
IV. UWAGI
1. Straż Pożarna prowadząca działania w rejonie zagrożenia przejmuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a polecenia dowódcy przybyłej jednostki muszą być bezwzględnie realizowane przez
osoby, które zostały do tego zobowiązane.
2. Dyrektor (lub osoba go zastępująca) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia powstania pożaru wtórnego.
3. Gaśnice użyte do gaszenia pożaru należy zebrać i oddać administratorowi budynku do poddania ich
zabiegom konserwacyjnym w celu przywrócenia do stanu używalności.

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZAM

Data i podpis pracodawcy
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