INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA NA TERENIE
PORTU HANDLOWEGO W KOŁOBRZEGU
I. PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 4 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380, tekst jednolity) ustala się
i wprowadza w życie niniejszą instrukcję obowiązującą cały personel.
II. SPOSÓB ZACHOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO
ZAGROŻENIA
1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze (innym miejscowym
zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki
natychmiast zaalarmować głosem wszystkich pracowników znajdujących się
w

strefie

potencjalnego

zagrożenia,

osoby

narażone

na

jego

skutki

oraz z najbliższego aparatu telefonicznego PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ
2. Alarmując:

PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ 998 lub 112

należy wyraźnie podać:
 gdzie powstało zdarzenie (dokładny adres, nazwa obiektu, piętro), co się pali lub
jakie jest inne zagrożenie (np.: budynek administracyjno – biurowy, budynek
magazynowy, budynek magazynowo – warsztatowy, elewator, wiata na
sprzęt, plac składowy, itp.)
 czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, numer telefonu, z którego się mówi oraz
swoje Imię i Nazwisko
 udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez przyjmującego
zgłoszenie
UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że Państwowa Straż
Pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie zgłoszenia.
3. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić


ZARZĄDCĘ



KIEROWNIKA PORTU HANDLOWEGO  ………………………………..……..

 ……………….……………….……..

W razie potrzeby wezwać:
-

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








999
997
991
992
994
993

III. AKCJA RATOWNICZO – GAŚNICZA
Do czasu przybycia straży pożarnej należy:
1) Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia
ognia za pomocą znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarniczego (gaśnice,
koce gaśnicze i hydranty) i nieść pomoc zagrożonym osobom.
UWAGA: W pożarach wewnętrznych zabrania się stosowania zwartych
prądów wody – w każdym przypadku.
2) Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo- gaśniczą kieruje ZARZĄDCA
lub osoba przez nich wyznaczona. W wypadku nieobecności ZARZĄDCY
lub osoby przez niego wyznaczonej, akcją kieruje ten, kto samorzutnie objął
kierownictwo.
3) Wystawić przed główną bramą wyjazdową osobę, która winna wskazać przybyłej
jednostce straży pożarnej najkrótszą drogę dotarcia do pożaru oraz udzielić
potrzebnych informacji:
- czy pożar zagraża ludziom
- czy przeprowadzono całkowitą ewakuację
- czy w budynku przechowywane są materiały niebezpieczne pożarowo
(jeśli tak, to gdzie są przechowywane)
- w jakich miejscach budynku przechowywane jest cenne mienie i czy jest
bezpośrednio zagrożone przez oraz gdzie znajdują się najbliższe punkty
czerpania wody (hydranty, zbiorniki wodne)
4) Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom
dowódcy przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
5) Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
 w pierwszej kolejności należy ratować ludzi, należy natychmiast wyprowadzić
w bezpieczne miejsce wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu,
 zadymienie w czasie pożaru gromadzi się u góry pomieszczeń –
w czasie ewakuowania się należy przyjmować pozycję schyloną, jak najbliżej
podłogi,
 należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego oraz gazu do pomieszczeń i stref
objętych pożarem, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych,
będących pod napięciem
Obiekty o kubaturze przekraczającej 1000 m3, powinny być wyposażone
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu i oznakowane znakami
bezpieczeństwa zgodnymi z PN.
 należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe
oraz toksyczne
 nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach,
w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się
ognia
 przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń zagrożonych należy chować się za ich
ościeżnicę od strony klamki

 nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
cieczy palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu,
sodu, potasu i innych,
 umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie
pożaru,
 nie oddalać się z miejsca terenu akcji gaśniczej bez zgody przełożonego lub
kierownika akcji ratowniczo gaśniczej.
Należy jednocześnie pamiętać, iż w budynku zabronione jest wykonywanie
czynności, które mogą spowodować utrudnienie prowadzenia działań
ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności:
 składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
ewakuacji,
 zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich
natychmiastowe użycie,
 uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych,
wyjść ewakuacyjnych, włączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego
oraz głównych wyłączników prądu a także gaśnic.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik budynku,
obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową obowiązany
jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie
lub terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji oraz przygotować obiekt,
budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
Postępowanie ratowniczo – gaśnicze
W procesie technologicznym stosowane są substancje i preparaty, których
właściwości fizykochemiczne stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska
lub te, które w wyniku rozkładu termicznego wytwarzają toksyczne pary (analogicznie
w przypadku składowania tych substancji i preparatów w pomieszczeniach
magazynowych). W przypadku pożaru substancje palne ulegają utlenianiu,
rozkładowi termicznemu z wydzielaniem toksycznych produktów spalania, takich jak:
tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, chlorowodór, cyjanowodór, związki chloro
organiczne itp.
W związku z tym, w każdym przypadku podczas pożaru należy zachować
szczególną ostrożność, a w szczególności:
 stosować pełną ochronę polegającą na ochronie skóry, twarzy i oczu
 stosować ochronę dróg oddechowych aparatami ochrony górnych dróg
oddechowych
Jako środki gaśnicze, podawane bezpośrednio na palący się materiał,
stosować:
 proszek gaśniczy
 gazy gaśnicze (w tym dwutlenek węgla zawarty w gaśnicach śniegowych)
 mgłę wodną lub silnie rozproszone prądy wodne, z urządzeń
przystosowanych do tego celu
W czasie pożaru powstaje silne promieniowanie cieplne powodujące rozkład
termiczny materiału palnego, z wydzielaniem palnych substancji podtrzymujących
proces utleniania (spalania). Większość cieczy magazynowanych w zbiornikach
(pojemnikach) podgrzana do temperatury ponad 100°C, na wskutek reakcji
egzoenergetycznych lub przyrostu ciśnienia wewnątrz, spowodowanego wzrostem

temperatury,
może
powodować pęknięcia
magazynowanych
zbiorników
(pojemników) lub ich eksplozje.
W przypadku pożaru ograniczyć ilość materiału palnego, innych substancji
i preparatów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy spalania
lub w strefie oddziaływania strumienia cieplnego. Materiały te w miarę posiadanych
możliwości oraz o ile pozwala na to sytuacja pożarowa, należy usunąć poza
pomieszczenie objęte pożarem.
W związku z powyższym, w przypadku pożaru, poza działaniami gaśniczymi
związanymi z bezpośrednim podawaniem wymienionych powyżej środków
gaśniczych na materiał palący się, należy prowadzić równoległe chłodzenie
zbiorników (pojemników) znajdujących się poza strefą spalania a narażonych na
oddziaływanie promieniowania cieplnego ze strefy spalania. Chłodzenie
rozproszonymi prądami wodnymi należy prowadzić nieprzerwanie przez cały czas
prowadzenia działań gaśniczych, a po ich zakończeniu przez następne 30 min.
Po tym czasie dokonać sprawdzenia pojemników, polegającego na:
- ocenie szczelności zbiornika,
- sprawdzeniu temperatury ścianek zbiornika (pojemnika) bezpośrednio
po przerwaniu chłodzenia oraz po 2-3 min.
- sprawdzeniu, czy na ścianach zbiornika (pojemnika) powstają „suche
plamy"
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zbiorników (pojemników)
stwierdzono występowanie „suchych plam" wzrost temperatury ścianek zbiornika lub
temperatura ścianek zbiornika (preparatu przekracza 30°C ponownie chłodzić
rozproszonymi prądami wodnymi przez kolejne 30 min. Po tym czasie ponownie
należy dokonać kontroli i postępować analogicznie jak wyżej do czasu stwierdzenia
stałej, dopuszczalnej temperatury preparatu w zbiorniku (pojemniku).
UWAGA:
Zabrania się przenoszenia, przesuwania, uderzania zbiorników/pojemników
poddanych działaniu silnego strumienia cieplnego, bez podjęcia czynności
sprawdzających opisanych powyżej.
ZAGROŻENIE WYBUCHEM!!!
IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380, tekst jednolity) „Kto zauważy pożar, klęskę
żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum
powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej”.
2. Na podstawie "INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO", każdy pracownik
lub inna osoba korzystająca z obiektu, zobowiązani są do podporządkowania się
poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.
3. Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wszystkich
przebywających na terenie obiektu.
ZARZĄDCA
…………………….………………………
Kołobrzeg, dnia …………….…

