ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА”- ГР.ПЕЩЕРА, УЛ. „ВЛ. РИЛСКИ“ № 26, ТЕЛ. 0893667221

УТВЪРЖДАВАМ:
Директор:
/ Катя Грозева /

П Л А Н
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
ЛИЦА ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
В ДГ”Иглика ”

І. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ЕВАКУАЦИЯ
Сградата на ДГ”Иглика ”-Пещера е категория "А1" /Когато обитателите са
будни, познават добре сградата и постоянно я обитават/.
Съгласно Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за Строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар сградата е с клас на
функционална пожарна опасност Ф 4 /Сгради за обществено обслужване в областта
на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и
териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват
в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно
хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на
сградите/ и подклас Ф 4.2 /Сгради за административно обслужване, сгради на
информационни
и
редакционно-издателски
организации,
сгради
за
1

научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови
и телефонни станции/.
Действия на персонала
№
по
ред

1

Наименование на
действията

2

Ред и последователност на действията

3

Отговорник /
Длъжност на
изпълнителя

Подпис

4

5

1.

Уведомяване на
телефон 112,
Директора на ДГ
(отговорника по
ПБ) и на
служителите в
сградата за
възникнал пожар

1. Работещият, забелязал или установил
запалване или пожар, в сградата на ДБТ
незабавно съобщава на тел. 112 или 160
и на Катя Грозева – Директор на ДГ на
моб. тел. 0893667221,а също така и на
прекия си ръководител.
2. При известяване се съобщава
следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп
на нарастване, има ли застрашени хора.
3. При постъпване на сигнал за пожар
към Директора на ДГ, същият известява в
зависимост от обстановката:
4. Отговорника по ПБ
5. Пребиваващите във всички зони за
необходимостта от евакуация, както
следва:
а) в съседни помещения и зони на
зоната, в която е възникнал пожарът;
б) в помещения и зони, намиращи се на
по-горни етажи от застрашения етаж;

/Стоимена
Костадинова –
/отговорник по
ПБ/

2.

Организиране на
евакуацията

Отговорникът по ПБ организира
незабавното напускане на застрашените
лица от зоната (помещението).

Директора
Стоимена
Костадинова
/отговорник по
ПБ/

1
3.

2
Евакуация –
последователност

3
1. Определените служители да подадат
команда „ПОЖАР” или „АВАРИЯ” на
съответния етаж
2. Всички служители след подаването на
сигнала изключват всички уреди от
ел.захранването и напускат работното си
помещение.
3. При напускането на сградата с децата не
се допуска паника, като движението става

4

5

Директора и
отговорника или
работещите на
смяна учители

2

4.

Евакуация при
особени
обстоятелства:
- при силно
задимена
обстановка
- през нощта, в
извънработно
време
- през зимата

5.

Пожарогасене –
действия за
гасене на пожара

само от дясната страна на коридорите и
стълбите по посоката на движение без
връщане назад.
4. За целта всички изходи са поставени в
авариен режим, като вратите са широко
отворени.
1. При задимяване на коридори и
стълбища да се ползват мокри кърпи
или марлени превръзки, които се
поставят на носа и устата
2. През нощта и в извънработно време се
евакуират служителите
3. През зимата след като бъдат
евакуирани, служителите се прибират по
домовете си.

Стоимена
Костадинова
/отговорник по
ПБ/

1. Изключване на електрическото
захранване на етажа (сградата), в която е
възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване
(пожар) чрез пожаротехнически средства
за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към
помещението или към зоната, обхваната
от пожара, след приключване на
евакуацията, за да не се допусне
задимяване на съседни части на
сградата.
4. Предоставяне на информация за
евакуацията след пристигане на органите
за ПБЗН, за извършените действия по
пожарогасенето и др.

Ст. Костадинова
/отговорник по
ПБ/
Директора
Учителите на
смяна

6.

Спасяване или
защита на
имущество

Всеки служител персонално отговаря за
спасяването или защитата на
зачисленото му имущество

/отговорник по
ПБ/
директор

1
7.

2
Посрещане на
служителите от
органите на ПБЗН

3
Посрещане и подпомагане с информация
органите за ПБЗН след тяхното
пристигане

4
Директор на ДГ

5

/отговорник по
ПБ/

Кратко описание на
недопустимите за
използване маршрути и
неправилните действия
при евакуация

1. Движение в посока, обратна на установената.
2. Връщане обратно в помещенията.
3. При задимяване на коридори и стълбища движение без да
се ползват мокри кърпи или марлени превръзки на носа и
устата.
3

4. Недопустимо е евакуацията да се извършва чрез скачане от
прозорците на етажите!
Проверяващи лица от
персонала за успешно
проведена евакуация –
дали всички от
определения им район
(помещение, етаж) са го
напуснали

1. Катя Грозева
2. Ст. Костадинова
3. Учителките по групи

ІІ. ЧИСЛЕНОСТ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СГРАДАТА
За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1,
задължително се описват:
1.2.1. Численост на персонала – 15,5
1.2.2. Максимална численост на Децата – 87
1.2.3. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта:
Всички служители, участвуващи в гасителните и в спасителните мероприятия са
длъжни:
- Да изпълняват безпрекословно, точно и бързо всички разпореждания на
отговорника по ПБ;
- Да действат при спасителните и пожарогасителните работи с пълно
напрежение на моралните и физическите си сили;
- Да запазят необходимото спокойствие и самообладание, да не допускат
създаване на паника,да действат организирано и уверено при всяка критична
ситуация;
- Да полагат грижи за опазването живота и здравето на личния състав, на
обществената собственост и материалните ценности от повреди,
разхищения, злоупотреби и др. при разглобяване и отстраняване на
строителни конструкции и съоръжения при проникване през препятствия
(врати,стени,покриви и др.),при подаване на гасителни средства и при
евакуация;
- Да спазват мерките и правилата по охрана на труда и техника на
безопасност;
- Правилно да използват поверените им, противопожарни уреди и съоръжения
и полагат грижи за изправността им;
- Да оказват първа медицинска помощ на пострадалите и да вземат мерки за
спасяването им.
ІІІ. СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
1. Схема за евакуация

ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
В ДГ-Пещера:Стоимена Костадинова

4

