
 

INSTRUKCJA  
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU ZW Blachownia 

 
1.   Każdy kto zauważy pożar, niezwłocznie przekazuje informację o zdarzeniu pracownikowi dozoru, przełożonemu,   

współpracownikom  i  powiadamia DIR. 

2.   W przypadku zauważenia pożaru należy: 

 Zaalarmować współpracowników i osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru- np. głosem. 

 Zaalarmować DIR  z telefonów komórkowych 734401685 z telefonów stacjonarnych  lub 370  

 Nie dopuszczać do powstania paniki 

3.     Podczas alarmowania Straży Pożarnej, po uzyskaniu  połączenia należy wyraźnie podać:  

 Gdzie się pali: dokładne miejsce, budynek, wydział/hala, piętro, 

 Co się pali: np. rozdzielnia elektryczna, kocioł, magazyn, dach, 

 Czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 

 Numer telefonu, z którego się alarmuje i swoje nazwisko, 

 

 Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymania odpowiedzi, że przyjęto     zgłoszenia. Odczekać chwilę 

przy telefonie  na ewentualne sprawdzenie 

 

4.   Po zawiadomieniu Straży Pożarnej należy wyznaczyć  przewodnika-pilota, który będzie oczekiwał przy wejściu do 

budynku, hali lub na droczę dojazdowej: 

5.    Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej działaniami   ratowniczymi kieruje: DIR lub osoba przez niego 

wyznaczona (np. Brygadzista, Kierownik działu,  Kierownik zmiany, Kierownik komórki organizacyjnej) 

6.      Pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobom kierującym działaniami ratowniczymi. 

         Podczas wykonywania powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać następujących zadań: 

 W pierwszej kolejności prowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego. 

 Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 Nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 

 Usunąć z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia  

z płynami łatwo zapalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty. 

 Nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar. 

 

7. Po przybyciu Straży Pożarnej kierownictwo działaniami ratowniczymi  przejmuje Dowódca Jednostki Ratowniczej. 

8. W chwili przybycia Straży Pożarnej  kierującymi działaniami ratowniczymi   ma obowiązek krótko poinformować 

Dowódcę przybyłej jednostki ratowniczo - gaśniczej o dotychczasowym   przebiegu akcji  

i wydanych zarządzeniach oraz podporządkować się jego rozkazom, podając fakt przekazania   kierownictwa akcji 

do wiadomości wszystkim biorącym w niej udział. 

9.   Przybycie Straży Pożarnej  nie zwalnia pracowników do dalszej pracy   zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji 

ludzi i mienia, które to czynności należy wykonywać ściśle w myśl   poleceń Dowódcy jednostki ratowniczo - 

gaśniczej. 

10 Jeżeli Dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej uzna udział w działaniach za zbędne, należy usunąć się  

z rejonu  prowadzenia działań. 

 


