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Tulekahju avastamisel teatab avastaja
sellest koheselt:

Tulekahju avastaja

1) Päästeametile 112
2) ohtu sattunud isikutele
3) vajutab lähimal asuvat alarmi nuppu
4) teavitab juhtkonda
5) võimaluse korral asuma tuld kustutama
ja vara päästma
6) tõkestama tule levikut (sulgema uksedaknad, välja lülitama ventilatsiooni)

Tulekahjust
teatamine

Väiksema põlengu korral kasutab
töötajate evakuatsiooniga mitteseotud
ettevõtte töötaja tähistatud ruumides
asuvaid käsikustutusvahendeid põlengu
kustutamiseks.
Tulekahjuhäire käivitumisel kontrollib
majandusjuhataja ja tema äraolekul
sekretär
kas on toimunud valehäire või mitte.
Valehäire puhul lülitab häire välja ning
teatab sellest juhtkonnale ja
Päästeametile. Tulekahju puhul jätab
häiresignaali tööle, teatab Päästeametile
ja juhtkonnale. Tulekahjutsoonide
kirjeldus ja võtmed asuvad
majandusjuhataja kabinetis
Juhtkond kontrollib, kas Päästeamet on
saanud tulekahju teate

Lähim evakuatsiooniga mitteseotud
töötaja;
Tuleohutuse eest vastutavad töötajad:
Naima Sild direktor
Valeri Susi majandusjuhataja
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Evakueerimine
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TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
JÄRJESTUS

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI

Kuuldes tulekahjuhäiret:
1) Säilita rahu.
2) Sulge ruumi aknad.
3) Kontrollida ust seestpoolt , alustades
altäärest- kas on jahe. Kuuma ukse korral
mitte avada, katta kinni käepäraste
vahenditega võimalik suitsu sissetungimise
koht, jahutada ust veega, avada aknad, teha
ennast nähtavaks-kuuldavaks
väljasliikujatele, helistada Päästeametile 112,
juhtkonnale (kui neid ei saa kätte,
töökaaslasele, sõbrale-tuttavale jne) ja teatada
enda asukoht, oodata päästmist.
Keldrikorrusel väljuda aknast.
4) Jaheda ukse korral avada uks veendumaks
kas koridoris pole suitsu. Kui koridor on
suitsuga täitunud, sulgeda uks ja tegutseda
vastavalt punktile 3
Kui koridoris on suits ühel pool, sulgeda
aknad ja evakueeruda teises suunas lähima
ohutu evakuatsioonitee kaudu. Kui koridoris
ei ole suitsu, sulgeda aknad ja evakueeruda
lähima ohutu evakuatsioonitee kaudu.
Uksed tuleb enda järgi sulgeda (mitte
lukustada!).
Viimane koridoridest lahkuja sulgeb
tuletõkkeuksed.

Ruumis viibija

NB! Tulekahju korral püüdke säilitada rahu ja
enesevalitsus (paanikasse sattunud
inimene võib käituda ettearvamatult - hüpata
alla aknast, lükkuda läbi tule või tiheda suitsu
väljapääsu poole jne).
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Tulekustutus- ja päästemeeskonna
sündmuskohale saabumisel peab tulekahju
avastanud
isik või tuleohutuse eest vastutaja teatama
selle juhile:
1) tulekahju tekkekoha ja ulatuse;
2) võimalikust ohust hoones olevatele
inimestele;
3) muudest tulekahjuga kaasneda võivatest
ohtudest (põlevvedelikud, mürkkemikaalid
jms)
4) elektrikilpide asukohad;
5) lühim tee tulekolde juurde.

Tegevus
päästemeeskonna
saabumisel

Pärast vajaliku informatsiooni edastamist
kustutustööde juhile ärge lahkuge
sündmuskohalt
enne selleks kustutustööde juhilt luba
saamata.
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Direktor või tema puudumisel
õppealajuhataja

