GENEROLO POULO PLBCHAVIdIAUS KADETU LICEJUS
( fstaigos kodas 300117533)
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DARBUOTOJU VEIKSMV KILUS GAISRUI PLANAS

I.

GAISRO APTIKIMAS

Signal4 apie kilusigaisr4 duoda automatin6s gaisrin6s signalizacijos irenginiai arba
asmuo, pastebdj gs gaisr4.
Bud6tojai apie kilusigaisr4 informuoja ilgu gaisriniu signalu.

l.
2.
a

J.

Generolo Povilo Plechavidiaus kadetq licejuje (toliau -licejus) apie kilusi gaisr4 informuoja
garsinis signalas, isijungiantis suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
Garso signalai (sirenos, skambudiai) apie gaisr4 pagal garso ton4 privalo skirtis nuo garso
signalq apie gedimus.
Asmuo, pastebejgs kilusi gaisr4o jeigu nera automatin6s gaisrinds signalizacijos garsinio

signalo

(ar jis

nesuveikia),

turi

nedelsdamas paspausti artimiausi4 rankini

signalizacijos paleidimo mygtuk4.
4.

Jeigu netoliese n6ra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, darbuotojai
informuojami telefonu ar kitais galimais biidaiso aplinkiniai darbuotojai informuojami
LndLiu, Saukiant ooGaisrasoo.

II.

PRANESIMAS APIE GAISRA

ir tikslg prane5im4 apie kilusi gaisr4 atsakinga
Generolo Povilo Plechaviiiaus kadetq lic6jaus
direktoriaus pavaduotoia usdymui. laikinai atliekanti direktoriaus funkciias
Insrida Levickiend
UZ savalaiki

Asmuo, pastebejgs kilusi gaisr4, telefonu arba i,odLiu prane5a lic€jaus budiniiajam ir
i5kvieiia Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo pajegas bendruoju pagalbos telefonu

tt2
(i5 mobiliojo rySio operatoriq ir fiksuoto ry5io telefono).
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6.

Skambinantis turi prane5ti 5i4 informacij4 apie ivyki:
kur i.'oyko (tikslq adres4: Zeimenos g.66,Kaunas; gaisro kilimo viet4);
kas i.'oyko (ivykio pobtidi);

o
o
o
o
o
.
7.

8.

kada ivyko (laika);
gresmg Zmonems, turtui ir aplinkai;

situacijos kait4;
prane5usiojo duomenis (vard4, pavardg, telefono numeri, buvimo vietfl.

Licejaus budindiajam praneSama vidiniu telefonu (ei yra).
Licejaus budintis privalo apie gaisr4 nedelsdamas informuoti administracij4 telefonais:
Direktoriaus
8-671-19972

8 -67r-19781

Ra5tinOs
9.

ir pavojus nebegresia, asmuo, atsakingas
gaisring
uZ
saug4, turi telefonu apie tai prane5ti prie5gaisrinems pajegoms ir at5aukti
PaaiSkejus, kad gaisras likviduotas savo pajegomis

iSkvietim4.

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIU EVAKUACIJA

Ui personalo evakuacij4 atsakingi
Mokytojq: I auk5tas - direktoriaus pavaduotojas ugdym

II auk5tas - komendantas A. Nemura
III auk5tas - direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.
flkio daties - direktoriaus pavaduotojas iikiui A. Bakutis

Ui mokinir; evakuacijq

i5 klasirl atsakingi

tuo metu pamokq vedantys pedagogaio instruktoriai.

10.
11.

12.
13.

Darbuotojai

ir

mokiniai, iSgirdg garsini signal4, informuojanti apie kilusi gaisr4, turi

nepanikuodami, bet nedelsdami i5eiti i5 patalpos evakuaciniu i5ejimu.
Evakuaciniai iSejimai yrapaLymeti pakabintuose evakuacijos planuose ir zymimi Zenklais.
Evakuacijos krypties (saugiq sqlygq) Zenklai turi b[ti SviesE atspindintys arba Sviesiniai.
Evakuaciniq iSejimq vietos yrapaLymltos Sviediandias Zalios spalvos Zenklais,,l56jimas".
Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai i5ejimai paLymeti iStisine LaIia linija,
atsarginiai - Lalia punktyrine linija.
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14.
15.

Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saug[s - nematyti nei ugnies, nei dlmq iSeinama per artimiausi4 evakuacini iSejim4.
Jeigu evakuacinds durys uZrakintos, reikia iSdauZti deZutes, kurioje laikomas raktas,
apsaugini stikl4, raktu atrakinti evakuacines duris.

atsakingi
z)I auk5tas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui/Zilaitis [\- i'--'=-i
II aukltas - komendantas A. Nemura 444
'J . -l -- ,r'/.
?
III auk5tas - direktoriaus pavaduotoia ugoimui r/. vosyt ,6f/

UZ evakuaciniq

durq atrakinima ir praejimus

,

Rtisys- tuo metu budintis darbuotojas G.

Kiriliuk

Jeigu reikia eiti per uZdDmint4 patalpq- tuomet eiti pasilenkus po dumais, veid4 prisidengus

17.
18.
19.

20.

UZ i5

dresnu audeklu arba SliauZti.
Jeigu durys, pro kurias reikia eiti, yra uZdarytos - tuomet reikia isitikinti, ar tas kelias saugus
- duris praverti letai, ir, jeigu uZ jq nematyti dDmq nei ugnies, eiti toliau
Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra kar5tos - tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
Jeigu i5 patalpos iSeiti negalima - dDmai ar liepsna uZblokavo iSejimus, bDtina uZsidaryti
patalpos duris ir pagal galimybes apkamsyti duris dregnu skuduru, kad apsisaugoti nuo

dlmq.
Sekmingai iSejg i5 pastato, darbuotojai ir mokiniai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti
sutartoje vietoje (Licejaus stadionas) ir prisistatyti atsakingam asmeniui.

patalpg i56jusig darbuotojg registracij4 atsakingi:

- direktoriaus pavaduotojai pagal savo atsakomybiq yittfri
iikio dalies - direktoriaus pavaduotojas iikiui A. Bakutis
mokytojq

UZ i5

patalpq iS6jusiq mokiniq registracij4 atsakingi
tuo metu pamok4 vedantys pedagogai, instruktoriai.

2t.

Pastarieji turi informuoti licejaus direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui, laikinai atliekandi4
direktoriaus pareigas Ingrid4 Levickieng apie tai, ar visi darbuotojai ir mokiniai sekmingai
evakavosi.
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23.

Licejaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas Ingrida
Levickiene prasidejus evakuacijai turi nedelsdama eiti ! sutart4 viet4 ir registruoti sekmingai
i5 patalpq i5ejusius darbuotojus ir mokinius.
Esant Saltajam metq sezonui ar nepalankioms gamtinems s4lygoms, suregistravus sekmingai
i5ejusius darbuotojus ir mokinius, visi evakuotieji sueina saugias licejaus patalpas (eigu jos
i
yra saugios gaisro atZvilgiu) arba greta esanti pastat4, esanti adresu Zeimenos g. 107,
Kaunas.

24.

GriZti i patalpas, kuriose pastebetas gaisras DRAUDZIAMA.

IV. MATERIALINIU VERTYBIV EVAKAVIMAS

UZ materialiniq

vertybiq evakavim4 atsakingi

Direktoriaus pavaduotojas trkiui A. Bakutis
Raltinds ved6jao archyvar6 B. Ivanauskien6-Bibtiotekos ved6ja I. Se5kuvien6

Darbuotojai:

"U-

V. BEdiend - valytoja
J. Guneri

- vyr. buhalter6

V. Bandziene - valytoja

t(
26.

)1

Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukenteti materialines vertybds, baigus darbuotojq
evakuacij4, turi bDti organizuojama materialiniq vertybiq isnesimas saugi4 zon4.
i
Jeigu patalpa neuZdDminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama l0-15
Zmoniu
grupe, kurie i5ne5a materialines vertybes rankomis.
Licejaus materialiniq vertybiq, kurias gaisro atveju bDtina apsaugoti ar evakuoti,
s4ra54
nustato licej aus direktorius.

V. GAISRO GESINIMAS
28.

Pastebejus gaisr4, jeigu gaisras yra tik pirmineje stadijoje, darbuotojai,
apmokyti dirbti su
pirminemis gaisro gesinimo priemonemis, privalo imtis priemoniq gaisrui
uZgesinti.

Gaisr4 pirmin6mis gaisro gesinimo priemonddarbui pirmin6mis gaisro gesinimo priemondmis.
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29.

Prie5 gesinant elektros irengini, bDtina iSjungti itamp4 degandiame ir Salia esandiame
elektros irenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekim4 degandiam
irenginiui reikia iSjungti rankiniu bDdu (elektros skydines lokacijos nurodytos evakavimo
plane).

UZ itampos atjungim4 elektros irenginiuose

atsakingas

informaciniq technologijq sistemq administratorius V. Mickeviiius
30.

31.

32.

Jeigu to padaryti negalima,

34.
35.
36.

37.

/ _^,

iki

1000 V veikiandius elektros irenginius galima gesinti milteliq
gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra paLymdta, ar leidZiama gesinti veikiandius elektros

irenginius
Kad gesinantis darbuotojas nenukentdtq nuo elektros srovds, bUtina laikytis saugaus 1 metro
atstumo.
Ugnies gesintuvai paleidZiami tokiu eiliSkumu:

o
o
o
.

33.

4

nutraukti plomb4,
i5traukti apsaugini kai5ti,

gesintuvo Larnelg nukreipti i gaisro Zidini
nuspausti rankenelg.
Gesinant gesintuvu reikia stoveti tarp liepsnos ir i5ejimo, kad butq galimybe atsitraukti.
Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrinding
liepsn4, o veliau gesinamqja medLiaga padengti vis4 deganti pavirSiq.
Jei yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvien4 i5 eiles.

Jeigu dega iSsiliejg skysdiai, reikia pradeti gesinti nuo artimiausio kra5to, gesinamosios
medZiagos srovg nukreipiant i deganti skysti 15-30 laipsniq kampu. Reikia stengtis
neiSta5kyti degandio skysdio. Gesintuv4 reikia laikyti vertikaliai, kad nesumaZetq gesinimo
diurk5le. Labai svarbu, kad gesinam4ja medLiaga bDtq padengtas visas degantis pavir5ius.
Gesinimas turi buti nepertraukiamas - kol iStuSteja gesintuvas
Jeigu nepavyksta uZgesinti per 8-10 sekundZiq, reikia mesti gesintuv4 ir evakuotis i5
degandios patalpos

i lauk4.
VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki

ugniagesiq gelbGtojq atvykimo gaisro gesinimui

ir

darbuotojq bei mokiniq

evakavimui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti
direktoriaus funkcijas Ingrida Levickien6.
Jai nesant darbo vietoje - direktoriaus pavaduotojas iikiui A. Bakutis.
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39.

Licejuje kilus gaisrui ir baigus darbuotojq ir mokiniq evakuacij4, licejaus gaisro geslnlmo
vadovas (toliau IGGV), atvyksta i gaisro viet4 gaisro gesinimo organizavimui.
IGGV isitikinqs, kad ugniagesiai iSkviesti, skiria asmeni gerai paZistanti objekt4 ir Zinanti
prieSgaisriniq vandens telkiniq vietas, prieSgaisrines apsaugos pajegoms sutikti ir
Valstybines prie5gaisrines gelbejimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau - GGV)
konsultuoti. Sis asmuo laukia atvykstandiq ugniagesiq licejaus teritorijos prieigose.

Ui ugniagesiq gelbdtojq sutikim4

atsakingas

tuo metu dirbantis bud6tojas G.

Kiriliuk

t//

//"/,W.

E. Jurlcynas

40.

UZ gaisro gesinim4 pradineje stadijoje yra atsakingas vietos, kuriame
Kol neuZgesintas gaisras, darbas turi bDti sustabdytas.

41.

IGGV

o
.
o
o
o
e
o
42.

kilo gaisras, vadovas.

- atsakingas uZ imones prieSgaisrinE saug4 asmuo privalo:
prireikus iSkviesti dujq Dkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
sustabdyti darbus, kol neuZgesintas gaisras;
i5kviesti atsaking4 uZ elektros Dki darbuotoi4, kad i5jungtq elektros tiekim4;
prireikus, jungti d[mq Salinimo ir kitas priemones, neleidZiandias plisti ugniai;
auSinti pastatq konstrukcijas ir technologinius irengimus, kurie gali perkaisti;

patikrinti, ar veikia prie5gaisrinio vandentiekio itaisai (siurbliai);
neleisti personalui atliktijokiq veiksmq uZdDmintoje gaisro zonoje.

Atvykus ugniagesiams, IGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes,

apie
automatinio gai sro gesin imo irengin iq i sij ungim4, Zmoniq evakavim4.
Darbuotojas, esantis gaisro gesinimo Stabe, privalo GGV konsultuoti apie technologines
specifines degandio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamqjq, nuodingqjq
medZiagq kieki ir jq laikymo vietq, informuoti apie galejusius patalpose likti Zmones

GGV ir kitrtr prielgaisriniq gelbdjimo pajdgg pareigiinq nurodymai gaisro gesinimo metu yra

privalomi visiems gaisravietOje esantiems Zmondms. Gaisro gesinimo metu draudZiama
trukdyti GGV ar kitr; prie5gaisriniq gelbdjimo pajOgq valstybds tarnautojr; ir darbuotojg
veiksmams. GGV nurodymus turi teisg atlaukti tik jis pats
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