Załącznik nr 1
do Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w XLI LO im. J.Lelewela

Środki i sposoby ogłaszania alarmu do ewakuacji przy zagrożeniu pożarowym:
SYTACJA

RODZAJ ALARMU (POWIADOMIENIA) O ZAGROŻENIU

ZAGRAŻAJĄCA

POŻAROWYM

MIEJSCE EWAKUACJI:

BEZPIECZEŃSTWU
Alarm do ewakuacji budynku lub jego części ogłasza po zauważeniu
pożaru na polecenie Dyrektora Szkoły wyznaczony pracownik, poprzez EWAKUACJA ODBYWA SIĘ NA BOISKO
uruchomienie dzwonka elektrycznego w następującej sekwencji:

ZAGROŻENIE
POŻAROWE

Trzy krótkie dzwonki :
Dzwonek (około 5 sek.) - przerwa (2 sek.),
Dzwonek (około 5 sek.) - przerwa (2 sek.),
Dzwonek (około 5 sek.)

SZKOLNE (boisko do piłki ręcznej/ nożnej).
Dotyczy to zarówno próbnych ćwiczeń
ewakuacyjnych oraz prawdziwego
zagrożenia pożarowego.

Po 1 minucie sygnał zostaje powtórzony
Dodatkowo:
Istnieje możliwość podania komunikatu słownego za pomocą instalacji
radiowęzła szkolnego, słyszalnego w całym obiekcie o następującej treści:
,, UWAGA, UWAGA! W budynku wykryto zagrożenie.
Prosimy o natychmiastowe spokojne opuszczenie budynku najbliższym
wyjściem ewakuacyjnym”.

Po opuszczeniu szkoły wraz z nauczycielami,
klasy ustawiają się na boisku wg. planu
sytuacyjnego boiska (plan sytuacyjny jest
aktualizowany w każdym roku szkolnym i wywieszony
w widocznych miejscach np. w salach lekcyjnych oraz
na korytarzach szkolnych).

Przy braku prądu:
Komunikat słowny może zostać przekazany przez megafony (tuby
nagłaśniające). Treść komunikatu:
UWAGA!EWAKUACJA!!!
(z ewentualnym podaniem przyczyny, rodzaju zagrożenia powodującego
konieczność opuszczenia budynku).

Ważne!
W razie niekorzystnych warunków typu duże
zadymienie na boisku lub wystąpienie
niekorzystnych warunków pogodowych np.
intensywne opady deszczu/burza, intensywne opady
śniegu, mróz, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję,
iż do momentu bezpiecznego powrotu do szkoły,
miejscem zbiórki, będzie sąsiednia szkoła:
Szkoła podstawowa nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.

--------------------------------------------------------------------

Odwołanie alarmu próbnego lub faktycznego
odbywa się na miejscu zbiórki za pomocą
powiadomienia ustnego. Dla lepszej słyszalności można
użyć tuby nagłaśniającej:
Uwaga! Odwołanie próbnego alarmu pożarowego!
lub
Uwaga! Odwołanie alarmu pożarowego!
Ważne! Alarm próbny lub faktyczny na miejscu zbiórki
odwołuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca,
lub osoba kierująca przebiegiem ewakuacji.

