Podstawowe obowiązki nauczyciela podczas ewakuacji.



Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, z którymi ma lekcję w momencie wszczęcia
alarmu.
Jeżeli alarm ogłoszony jest podczas przerwy, udaje się do klasy i odpowiada za uczniów, z którymi za
chwilę miałby lekcję; nie oddala się od swej grupy pod żadnym pozorem i jest bezwzględny w
egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.



Przez chwilę oczekuje przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym
i głosem informację o rodzaju i miejscu zagrożenia; nakazuje uczniom pozostawienie wszystkich
rzeczy i wyprowadza ich na zewnątrz budynku.




Po ogłoszeniu alarmu wraz z uczniami udaje się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji przechodzą w kierunku
poszczególnych wyjść ewakuacyjnych gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz
(zapobiegając powracaniu uczniów do środka budynku).

Podstawowe czynności przed opuszczeniem sali lekcyjnej podczas ewakuacji.



Należy wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne .
Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem
osób niepowołanych.




Pozamykać okna.
Nie należy zamykać pomieszczeń.

Podstawowe czynności nauczyciela podczas ewakuacji.











Nauczyciel ostatniej grupy udającej się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego sprawdza po drodze, czy
w toaletach, mijanych klasach i na korytarzach nie pozostała jakaś osoba.
Należy unikać dróg o silnym zadymieniu. W razie silnego zadymienia trzeba kierować się do innej
drogi ewakuacyjnej.
Jeżeli nie ma innej możliwości przez odcinki o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian,
by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu.
W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie
dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcja ewakuacyjną w początkowej fazie oraz
dowódcę działań ratowniczo gaśniczych
Osoby odcięte od wyjścia (np. 1, 2 piętro, zagrożona klatka schodowa itp.) – należy zabrać do
pomieszczeń najbardziej oddalonych od źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy
sprzętu ratowniczego jednostek straży pożarnych (drabin, podnośników).
W przypadku oczekiwania na pomoc zapobiegając zadymieniu pomieszczenia, w którym jesteśmy,
drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, zasłonami z okien itp.
Na miejscu zbiórki, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia nauczyciel sprawdza obecność
dzieci i przekazują informację do prowadzącego ewakuację.
Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji,
co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

Zachowanie się uczniów podczas ewakuacji


Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela z którym masz lekcję.



Jeżeli alarm jest ogłoszony na przerwie podlegasz nauczycielowi z którym masz kolejną lekcję.



Po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce
zbiórki.
W razie gdy podczas ewakuacji odłączysz się od grupy, niezwłocznie opuść budynek s zkoły i



znajdź swoją klasę w miejscu zbiórki na zewnątrz budynku. Zgłoś swoje przybycie
nauczycielowi.


Znajdując się na drodze ewakuacyjnej poruszają się szybkim krokiem, lecz bez przebiegania i
wyprzedzania osób znajdujących się przed tobą.



Nie zatrzymuj się i nie poruszaj w kierunku przeciwnym w stosunku do wyznaczonego kierunku
ewakuacji.



Szybkość poruszania się należy dostosować do uczniów znajdujących się przed tobą.



Nie napieraj na kolegów, koleżanki znajdujące się przy drzwiach lub przejściach ewakuacyjnych.



W pomieszczeniach (korytarzach) zadymionych poruszaj się w pozycji pochylonej, jak najniżej
podłogi, gdzie jest najmniejsze stężenie dymu.



W miarę możliwości nos i usta zasłaniaj zmoczoną w wodzie chustką, apaszką lub częścią
ubrania.



Bądź opanowany, nie ulegaj panice.




Podczas ewakuacji zachowaj cisze i spokój, aby były słyszalne polecenia zespołu ewakuacyjnego.
Pomagaj osobom słabszym.



Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym.



Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

Ogólne zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji uczniów
1. W pierwszej kolejności należy ewakuować uczniów – młodzież z tych pomieszczeń, w których
powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru bądź innego
zagrożenia.
2. Z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać
odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie.
3. Należy dążyć, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności znalazły się klasy młodsze, a także
osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.
4. Strumień ewakuowanych uczniów powinna otwierać i zamykać osoba dorosła z kadry szkoły lub też
uczniowie wyróżniający się odpowiednia postawa i walorami psycho-fizycznymi.
5. W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie
dostępnymi środkami powiadomić kierującego akcja ewakuacyjną w początkowej fazie oraz
dowódcę działań ratowniczo gaśniczych.
6. Osoby odcięte od wyjścia (np. 1, 2 piętro, zagrożona klatka schodowa itp.) – należy zabrać do
pomieszczeń najbardziej oddalonych źródła pożaru i ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu
ratowniczego jednostek straży pożarnych (drabin, podnośników).
7. W przypadku oczekiwania na pomoc zapobiegając zadymieniu pomieszczenia, w którym jesteśmy,
drzwi i inne otwory uszczelnia się mokrymi ręcznikami, firankami, zasłonami z okien itp.
8. Podczas ruchu przez odcinki dróg o silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie
tracić orientacji co do kierunku ruchu.
9. Należy sprawdzić czy wszyscy uczniowie i kadra pedagogiczna i personel administracyjny zostali
ewakuowani.
10. Wyprowadzenie, ewakuowane grupy powinny być skoncentrowane pod nadzorem wychowawców,
opiekunów w ustalonym miejscu i nie kolidującym z działaniami ratowniczymi jednostek straży
pożarnej.
11. W przypadku drobnego zdarzenia na czas likwidacji – uczniów ewakuować do sal sąsiednich,
niezagrożonych.
12. Zapewnieniu pomieszczeń zastępczych i opieki medycznej, szczególnie w okresie chłodów
jesiennych i zimowych (np. klatki schodowe w blokach).
13. W stosunku do uczniów i nauczycieli ulegających panice należy postępować stanowczo i
zdecydowanie.
14. Należy zachować cisze i spokój, aby były słyszalne polecenia zespołu ewakuacyjnego.
15. Osoby zatrute (zaczadzone) i z innymi obrażeniami należy wynosić w sposób nie naraża jący n a
dalsze uszkodzenia ciała, szczególnie kręgosłupa.
16. Jeżeli ewakuacja odbywa się jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej, po ich przyjeździe
informujemy kierującego akcją o czynnościach dotychczas już dokonanych i podporządkowujemy
się jego decyzjom.

