Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Vinařská 472/5b; 603 00 Brno
IČ: 00216224
Objekt: VŠ koleje Mánesova 12c, Brno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a slouží k 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 rozhlasem nebo voláním „HOŘÍ“
POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Všichni jsou povinni řídit se pokyny odpovědné osoby a zachovat klid a rozvahu. Odpovědná osoba vyzve
všechny ubytované osoby k opuštění objektu, určí směr evakuace a zajistí, aby všechny osoby opustily
ohrožený prostor. Dále zajistí vypnutí elektrického proudu a podle možností také odstranění hořlavých látek
z nejbližšího okolí ohniska hoření.
Povinností zaměstnanců je zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo vnitřních
požárních hydrantů a po příjezdu jednotky hasičů informovat velitele zásahu o skutečnostech souvisejících
s požárem. Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny 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.
SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB
Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, kteří se podílejí na hasebních pracích, okamžitě a spořádaně
opustí objekt kolejí a shromáždí se na ulici Mánesova na zeleném prostranství před objektem kolejí.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči
Lékařská záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Pohotovostní a havarijní služby:
Elektřina
Voda
Plyn
Tísňové linky:
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