POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Požární poplachové směrnice určují postup osoby , která zpozoruje požár v objektech společnosti ……………………. spol. s r.o.

1. Povinnosti osoby , která zpozoruje požár , způsob a místo ohlášení požáru
Každý , kdo zpozoruje požár , je povinen pokusit se jej vlastními silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zamezit jeho šíření. Nepodaří-li se požár uhasit , musí
být vyhlášen požární poplach a požár musí být ihned telefonicky nahlášen na ohlašovně požáru HZS na tel č. 150, 112
V telefonním hlášení uveďte : kde hoří – adresa , co hoří , tel. číslo ze kterého je voláno a jméno ohlašovatele požáru.

2. Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance
Požární poplach bude vyhlášen hlasitým voláním hoří a to pro všechny osoby nacházejících se v tomto objektu . Pro osoby bezprostředně ohrožené požárem požární
poplach vyhlašuje osoba , která požár zpozorovala a pro ostatní osoby v objektu vyhlašuje požární poplach vedoucí divize nebo určený zaměstnanec.

3. Postup osob po vyhlášení požárního poplachu
Povinnosti vedoucího zaměstnance - provede (řídí) organizovanou evakuaci všech osob z ohroženého objektu . Evakuace se provádí na volné prostranství do
bezpečné vzdálenosti od objektu . Zajistí vyvezení nebo vynešení všech mobilních tlakových nádob z ohroženého objektu.
Povinnosti preventivních požárních hlídek – vynesou mobilní tlakové nádoby do bezpečné vzdálenosti min. 10-ti metrů od objektu a provádějí dostupné hasební
práce, neohrozí-li tím své zdraví či život.
Povinnosti zaměstnanců - vypnou el. spotřebiče na svých pracovištích , zachovají naprostý klid a odeberou se organizovaným způsobem na volné
prostranství před objektem . Na pokyn vedoucího pomáhají s evakuací tlakových nádob z objektu.
Povinnosti ostatních osob v objektu – na pokyn osoby řídící evakuaci se odeberou ven do bezpečné vzdálenosti od objektu.

4. Pomoc při zdolávání požáru
Zaměstnanci

- zajišťují do příjezdu jednotky HZS dostupné hasební práce a to pouze za předpokladu neohrozí-li tímto své zdraví či život. K zabránění šíření
požáru můžou zaměstnanci provést odstranění hořlavých materiálů , které ještě nebyly požárem zasažené a to pouze za předpokladu neohrozí-li
tímto své zdraví či život. Vedoucí zajistí, aby nikdo do příjezdu hasičů do objektu nevstupoval.

Každý je povinen poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu .

5.Telefonní čísla tísňového volání , pohotovostních a havarijních služeb
EVR. Č. TÍSŇ. VOLÁNÍ 112
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