LABORATOŘ ENVIRONMENTÁLNÍ GEOGRAFIE – provozní řád
Příloha 2: Požární poplachové směrnice
Požární poplachové směrnice vymezují činnost vyučujícího, popřípadě studentů v situaci
vzniku požáru. Každý, kdo zjistí požár, je povinen použít všech vhodných hasebních
prostředků pro jeho likvidaci. Laboratoř je vybavena práškovým hasícím přístrojem. Nestačíli svými silami a dostupnými prostředky ke zdolání požáru, je povinen vyvolat požární
poplach a uvědomit o požáru osoby v jeho okolí, aby poskytly pomoc při jeho uhašení, nebo
opustily prostory laboratoře.
1. Způsob a místo ohlášení požáru
Každý je povinen neodkladně ohlásit zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení na
ohlašovnu požáru, kterou je vrátnice areálu Kotlářská 2 (případně na ohlašovnu požáru
hasičského záchranného sboru – linka 150).
2. Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach se vyhlásí:
- automaticky čidlem elektrické požární signalizace
- použitím tísňového tlačítka elektrické požární signalizace
- voláním „hoří“
3. Evakuace osob ohrožených požárem
Osoby, které se nepodílí přímo na uhašení požáru, se neprodleně vzdálí z prostor
laboratoře i z budovy a shromáždí se na určeném místě. Při evakuaci z ohrožených prostor
se všichni chovají tak, aby nevyvolávali zbytečnou paniku e neohrozili svým chováním
ostatní evakuované osoby. Únikové cesty z 1. podzemního podlaží jsou vyznačeny
zelenými šipkami. Hlavní vchod do budovy, spojovací dveře do chodby k laboratoři a
vstupní dveře do laboratoře nesmí být v době konání výuky uzamčeny.
4. Pomoc při zdolávání požáru
Do doby příjezdu hasičů je každý povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc a provést
v mezích svých možností nutná opatření k zamezení šíření požáru (nevystaví-li tím sebe
vážnému nebezpečí nebo ohrožení).
5. Telefonní číslo ohlašovny požáru
Vrátnice areálu Kotlářská 2 – tel. klapka 1410 (nebo 549 49 1410); číslo lze volat
z telefonu umístěného v laboratoři bez předvolby 0.
6. Telefonní čísla tísňového volání
Hasičský záchranný sbor
150
Policie ČR
158
Záchranná služba
155
7. Pohotovostní a havarijní služby
Elektrický proud 840 111 222
Plyn
1239
Voda
543 212 537
Pára
545 162 811
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