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SKOLAS EVAKUĀCIJAS PLĀNS

Atbildīgās personas

Persona, kas pamana
ugunsgrēku

Veicamie pasākumi

Izpildes kārtība

Nekavējoties noskaidrot precīzu degšanas
vietu

Pēc trauksmes signāla vai
mutiskas informācijas
saņemšanas

Izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu (turpmāk – VUGD) pa tālr. 112
Jānosauc adrese, kur sācies ugunsgrēks,
jānosauc savs vārds, uzvārds un jāsniedz
pārējā informācija

Nekavējoties atstāt
telpas pēc VUGD
izsaukšanas

Ja nepieciešams, izsauc uz ugunsgrēka
vietu medicīnas vai avārijas dienestus

Kad konstatē attiecīgā
dienesta nepieciešamību

Nekavējoties par ugunsgrēka izcelšanos
ziņo skolas direktoram

Skolas direktors,
direktora vietnieks,
katedru vadītāji un
pedagogi

Skolas direktore un
pakļautībā esošie
darbinieki. Par seifa
satura evakuāciju
atbild skolas
direktors

Katrs darbinieks

Norīko darbinieku sagaidīt ugunsdzēsības
dienesta apakšvienības un palīdzēt atrast
visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās
vietai un ūdens ņemšanas vietām
Skolas direktors par ugunsgrēka izcelšanos
ziņo Valdei.
Nekavējoties organizē darbinieku un
audzēkņu evakuāciju. Evakuācijai izmanto
durvis, liftus aizliegts lietot, pulcēšanās
laukumā pie skolas ieejas. Darbinieki,
pedagogi un audzēkņi nedrīkst izklīst,
kamēr direktors vai atbildīgais darbinieks
nav pārliecinājies par visiem cilvēkiem, kas
atradušies telpās

Pēc paziņošanas VUGD
par ugunsgrēku

Pēc trauksmes signāla vai
mutiskas informācijas
saņemšanas

Mantas evakuācija:
1. Seifs no skolas direktora kabineta;
2. Skolas dokumentācija, portatīvie
datori, inventārs evakuējams pa
kāpnēm
Pārliecinās, vai ugunsgrēks nav izcēlies
blakus telpā, vai nav iesprostoti cilvēki un
nevajag palīdzību

Pēc dūmu saošanas

Atvieno elektroenerģiju (izņemot
ugunsdzēsības ietaises un avārijas
apgaismojumu), kā arī vēdināšanas
sistēmas degošajā telpā un tai līdzās
esošajās telpās vai pārslēdz uz tādu darba

Kamēr ierodas VUGD
apakšvienība
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režīmu, ko neietekmē ugunsgrēks (serveris
– akumulatora baterija utt.)

Atbildīgais darbinieks

Cenšas nodzēst ugunsgrēku, lietojot
tuvumā esošo aparātu

Ja nevar apslāpēt vai
lokalizēt uguni 30
sekunžu laikā,
nekavējoties jāatstāj
telpas, neapdraudot sevi

Organizē ugunsgrēka dzēšanu un
lokalizāciju, iesaistot citus darbiniekus
(audzēkņi ugunsdzēšanas darbos nedrīkst
piedalīties), izmantojot ugunsdzēsības
inventāru un līdzekļus

Kamēr ierodas VUGD
apakšvienība

Pakļaujas ugunsgrēka dzēšanas darbu
vadītājam - VUGD amatpersonai - un
rīkojas saskaņā ar viņa norādījumiem

Pēc VUGD apakšvienības
ierašanās

Informē VUGD amatpersonu par cilvēkiem,
kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka
vietā, objekta ugunsbīstamību

Pēc VUGD apakšvienības
ierašanās

Organizē cēloņu un apstākļu noskaidrošanu
un novēršanu, kas izraisījuši ugunsgrēku un Pēc ugunsgrēka
tā izplatīšanos, kā arī piedalās ugunsgrēka
nodzēšanas
izraisīšanā vainīgās personas noskaidrošanā

