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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a slouží provedení rychlého
a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze.
POVINNOST OHLÁSIT POŽÁR
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud požár
zlikvidovat nelze, okamžitě ohlásit zjištěný požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení)

 150

nebo

 112 emergency calls

a sdělit: kde hoří - co hoří - kdo volá - odkud volá (tel. číslo) - zraněné osoby.
Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Všechny osoby přítomné v době požáru v objektu jsou povinny nejkratší únikovou cestou okamžitě opustit
ohrožený prostor. Pokud to dovolí podmínky vzniku a rozvoje požáru, provedou evakuaci zařízení a materiálů
z nejbližšího okolí ohniska hoření, které by mohly zvýšit intenzitu hoření. Před zahájením hasebních prací
vodou zajistit vypnutí el. proudu. Zajistit poskytnutí první pomoci zraněným osobám.
POZOR: K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda,
vodní ani pěnové hasicí přístroje z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem!
Všechny osoby zdržující se v ohrožených prostorech jsou povinny zachovat klid a rozvahu, urychleně opustit
budovu a shromáždit se na ulici Grohova. Po příjezdu hasičů se všichni řídí podle pokynů velitele zásahu.
POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové linky:
Hasiči
Lékařská záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Pohotovostní a havarijní služby:
Elektřina
Voda
Plyn

112, 150
155
158
156
800 225 577
543 212 537
1239
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