INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU
I. ALARMOWANIE
1) W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast
alarmować pracowników i inne osoby znajdujące się na terenie PORTU HANDLOWEGO
w Kołobrzegu, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, narażone na jego skutki
oraz zawiadomić telefonicznie straż pożarną.
2) Alarmując:

PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

998 lub 112

należy podać:
 gdzie i co się pali (adres, nazwa obiektu),
 czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 nazwisko i numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.
UWAGA! Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia
i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia.
3) O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić


ZARZĄDCĘ

 …………………………………..…………..



KIEROWNIKA PORTU HANDLOWEGO

 …………………………………..…………..

4) W razie potrzeby alarmować:







Pogotowie Ratunkowe
Policja
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno – Kan.
Pogotowie Ciepłownicze








999
997
991
992
994
993

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
1. Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy
pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarniczego (gaśnice, koce gaśnicze, hydranty)
i nieść pomoc zagrożonym osobom.
2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje ZARZĄDCA lub wyznaczona przez niego
osoba.
3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej
jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
 w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
 należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
 nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach
objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,
 nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych
i substancji chemicznych reagujących z wodą,
 należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami
technicznymi, naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i ważne dokumenty,
 umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru.
 nie oddalać się z miejsca terenu akcji gaśniczej bez zgody przełożonego lub kierownika
akcji ratowniczo gaśniczej.
.......................................................
Podpis i data

