
Zarządzenie Nr 27/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 

z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego
lub innego miejscowego zagrożenia i zasad przeprowadzania ewakuacji 

Na podstawie art 2071, §1 pkt 1 i pkt 3b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. Z 2016r.
Poz. 1666),  § 17  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010r.
Nr 109 poz. 719) oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 oraz przy ul. Zwycięstwa 6

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego
miejscowego zagrożenia  i  zasad przeprowadzania  ewakuacji,  stanowiącą Załącznik  nr  1  do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych  do zapoznania podległych im
pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  z  treścią  Instrukcji  i  pisemnego
potwierdzenia  tego  faktu  w  Oświadczeniu  stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  Zarządzenia.
Oświadczenia z podpisami pracowników należy przekazać Inspektorowi ds. BHP.

§  3.  Zobowiązuje  się  Pracowników Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Czeladzi  do  pisemnego
potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Instrukcji , o której mowa w § 1 i stosowania się do wytycznych
określonych w ww. Instrukcji.

§ 4. Nadzór  nad realizacją  Zarządzenia  powierzam:  Kierownikowi  Działu  Metodyczno-Administracyjnego
oraz Starszemu Inspektorowi ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, każdemu w swoim zakresie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi
         mgr Aneta Jóźwin-Rybska



                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       Załącznik nr 1

                                                                                                                                       do Zarządzenia nr 27/2017
                                                                                                                                       Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

                                                                                                                                            Pomocy Społecznej 
                                                                                                                                                w Czeladzi 

                                                                                                                                          z dnia 29 listopada 2017r.

          I N S T R U K C J A

             postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  pożarowego  
      lub innego miejscowego  zagrożenia i zasad  przeprowadzania  ewakuacji  

     

1. Cel instrukcji.

Celem  instrukcji  jest  zapoznanie  pracowników  zatrudnionych  w Miejskim  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Czeladzi z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego
lub innego miejscowego zagrożenia i zasad przeprowadzania  ewakuacji.

2. Zakres instrukcji.

Powyższa instrukcja swoim zakresem obejmuje zasady postępowania w przypadkach wystąpienia 
zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia w Miejskim  Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Czeladzi wraz z zasadami przeprowadzenia ewakuacji w sposób umożliwiający 
szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

3. Zasady  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia pożarowego lub innego 
miejscowego zagrożenia.

W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osoby znajdujące się
w jego sąsiedztwie,  pamiętając o własnym bezpieczeństwie powinny podjąć działania
mające  na  celu  jego  likwidację:

W tym celu należy:
     
► zaalarmować  niezwłocznie  przy  użyciu wszystkich dostępnych środków osoby znajdujące   
             się w strefie zagrożenia oraz  powiadomić o zaistniałym zagrożeniu  Dyrektora  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

                 mgr Aneta  Jóźwin - Rybska         
           Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

             tel: (32) 265 14 42
             tel. 502 374 715

     ►  wezwać  straż pożarną tel .  998  lub  tel.  alarmowy  112  podając:

          -  dokładny adres miejsca zdarzenia,
          -  krótką charakterystykę tego co się zdarzyło,
          -  określenie miejsca zdarzenia (piętro, piwnica itp.) 
          -  czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
          -  swoje imię i nazwisko,
          -  numer telefonu, z którego się dzwoni.

Uwaga:  Słuchawkę odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.   Odczekać  chwilę   
(jeżeli jest to możliwe) przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę  straży, 

czy zgłoszenie nie jest fałszywe.   Pogotowie  i  policję  należy  powiadomić w  ten sam  
sposób.

   W  pierwszej  kolejności  należy  ratować  zagrożone  życie  ludzkie  (udzielić  pierwszej  pomocy
przedlekarskiej  osobom  poszkodowanym  w  wyniku  zdarzenia)  oraz  prowadzić  ewakuację  osób
przebywających w strefie zagrożenia.
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     AKCJA GAŚNICZA

► należy przystąpić do gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,
► wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
► usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, cenne urządzenia i ważne dokumenty.

Nie wolno gasić wodą lub pianą instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem!
Jeżeli pożar rozprzestrzenia się lub gwałtownie wzrasta zadymienie, należy opuścić miejsce zagrożone.

 Do innych działań ratowniczych wymagających  podjęcia  do  czasu  przybycia straży  pożarnej   
      należą:

►  pozamykanie drzwi i okien dla stłumienia intensywności rozwoju pożaru,
►  oddymienie  dróg (klatek schodowych) ewakuacyjnych,
►  donoszenie sprzętu i środków gaśniczych,
►  wyłączenie urządzeń, maszyn, odłączenie zasilania energetycznego,
►  wyprowadzanie  (wynoszenie)  poszkodowanych,
►  udzielanie poszkodowanym pomocy przedlekarskiej, 
►  ewakuacja i zabezpieczenie mienia,
►  pilotowanie ratowników  przybyłych jednostek ratowniczych  po  terenie  obiektu.

Po przybyciu jednostek straży pożarnej, wykonywać polecenia strażaka, który przejął kierownictwo akcji
od dotychczas dowodzącego.  Udzielić  kierującemu akcją ratowniczą wszelkich informacji  i  wyjaśnień,
mogących  przyczynić  się  do  szybkiej  właściwie  prowadzonej  akcji,   zwłaszcza   jeśli   chodzi   o
ratownictwo ludzi zagrożonych przez pożar.

Podejmując  powyższe  działania  nie  wywołujemy  swoim  zachowaniem paniki
 

EWAKUACJA

Ewakuacja  jest  jednym  z  podstawowych  działań  mających  na  celu  ochronę  życia
i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowania mienia w tym ważnej dokumentacji w przypadku wystąpienia
wszelkiego  rodzaju  zagrożeń.
Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i  bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej
lub  objętej  pożarem. 
Ewakuacji  podlegają  wszyscy  którzy  znajdują  się  w  rejonie  zagrożenia.Ewakuację z budynku należy
podjąć po ocenie przez kierującego akcją ratowniczą (zarządzającego obiektem), czy rzeczywiście istnieje
taka potrzeba. Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku
powstania zagrożenia pożarowego, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom
kierującego  akcją  ratowniczą  (zarządzający  obiektem  lub  inna  osoba   najbardziej  do  tego  celu
predysponowana).Osoby   nie   biorące   udziału   w   akcji   ratowniczej,   powinny   ewakuować   się
najkrótszą oznakowaną  drogą  ewakuacyjną  poza  strefę  objętą  pożarem  lub  na  zewnątrz  budynku.

Sygnałami  powiadamiającym o zagrożeniu  pożarowym  są:

Powiadomienia  przekazywane  głosem  lub  siecią  telefoniczną

Wszyscy uczestniczący w ewakuacji,  a  w szczególności   organizujący działania ewakuacyjne powinni
pamiętać  że:
► w pierwszej  kolejności  ratuje  się  zagrożone  życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od   
tych pomieszczeń  ( stref),   w  których   powstał   pożar  lub  które znajdują  się na drodze  
rozprzestrzeniania się ognia  oraz  do  tych  pomieszczeń  ( stref),  z  których   wyjście  lub 
dotarcie do bezpiecznych dróg  ewakuacji  może być odcięte przez  pożar,  zadymienie  lub     
inne zagrożenie.
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► należy  przeciwdziałać  panice   wśród   osób   przebywających   w   budynku,  wzywając do   
zachowania  spokoju,  informując  o  drogach  ewakuacyjnych oraz  roztoczyć  opiekę   nad 
podopiecznymi  i  interesantami  MOPS  potrzebującymi  pomocy,



► w  przypadku odcięcia dróg ruchu  dla  pojedynczych  osób  lub grupy, należy niezwłocznie 
dostępnymi środkami,  bezpośrednio  lub  przy pomocy  osób znajdujących  się na zewnątrz  
odciętej  strefy  powiadomić  kierującego  akcją  ratowniczą,

► osoby  odcięte  od  dróg  wyjścia, a  znajdujące  się  w  strefie  zagrożenia,  należy   zebrać              
w pomieszczeniu najbardziej  oddalonym  od  źródła   zagrożenia  i   w  miarę  posiadanych    
środków i istniejących warunków,  ewakuować na  zewnątrz  obiektu przy  pomocy sprzętu 
przybyłych  jednostek  Państwowej  Straży  Pożarnej,

►wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję pochyloną (jak 
najbliżej podłogi)   oraz   zabezpieczyć  drogi  oddechowe  prostymi  dostępnymi  środkami   
(np.  zmoczoną w wodzie tkaniną, gazą, itp.),

► podczas  przechodzenia   przez   silne   zadymione   odcinki   dróg   ewakuacyjnych  należy     
poruszać  się   wzdłuż  ścian   tak  aby  nie  stracić  orientacji  co  do  kierunku  ruchu,

► nie należy  otwierać bez  koniecznej potrzeby drzwi lub okien  do pomieszczeń, które mogą   
być  objęte   pożarem,     ponieważ     nagły     dopływ    powietrza    sprzyja  gwałtownemu  
rozprzestrzenianiu  się  ognia  –  otwierając  drzwi  do takich  pomieszczeń  należy  chować  
się za  ich  ościeżnice, 

► nie dopuszczać do blokowania w pozycji  otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze.
     

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

Dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywoływać panikę,
Przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

Zatrzymywanie się i tamowanie ruchu w inny sposób.

Rejonami    zbiórki    ewakuujących   się   osób   są: 

 Obiekt MOPS zlokalizowany w Czeladzi przy ul.  17 Lipca 27

Rejon skwerku osiedlowego położonego przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Czeladzi

Obiekt MOPS zlokalizowany w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6

Rejon  skwerku należącego do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Czeladzi

Miejsca  zbiórki  zostały  oznakowane  tablicami  informacyjnymi

                                                                              

Po  zakończeniu  ewakuacji  osób,  należy  sprawdzić  czy  wszyscy  opuścili  poszczególne
pomieszczenia - przy niezgodności stanu osobowego i podejrzeniu że ktoś pozostał                  w
zagrożonej strefie,  należy natychmiast  fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na
miejsce  akcji  i  przeprowadzić   w  miarę  możliwości  ponowne  sprawdzenie  pomieszczeń   w
budynku.
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W  przypadkach tego  wymagających,  osobom  poszkodowanym  (poparzonym  lub zatrutym 
dymami i gazami) należy udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy. Pomoc tą należy zapewnić aż do



chwili   przybycia  fachowej   pomocy  medycznej   lub przetransportowania  chorego do placówki  
służby  zdrowia.

          Odpowiedzialnymi  za  udzielanie  poszkodowanym  pierwszej  pomocy oraz opiekę nad nimi do   
chwili    przybycia   fachowej   pomocy   medycznej    są   pracownicy   MOPS   w   Czeladzi 
przeszkoleni  i  wytypowani  do  udzielania  takiej  pomocy.

                                                                 

TELEFONY  ALARMOWE:

112
Telefon alarmowy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

999  -  Pogotowie Ratunkowe

998 -  Straż Pożarna

997 -  Policja

986  -  Straż  Miejska

991 -  Pogotowie Energetyczne

992 -  Pogotowie Gazowe
(32) 267 25 54   -  Agencja Ochrony HEROS

                                                                                                                                                                       
            O p r a c o w a ł:                                                                               Z a t w i e r d z i ł:                                
                  
                                                                                         
                                                                                                                                                                          

......................................... .........................................      

                      Czeladź, -  14  Listopad  2017r.               

                                                                                                                                                                    

 Załącznik nr 2



do Zarządzenia nr 29/2017
Pomocy Społecznej 

 w Czeladzi  
 z dnia 29 listopada 2017r

                          ............................................. 
                          Pieczęć  zakładu  pracy                                       

                                                                                         

                                                              O Ś W I A D C Z E N I E

                      Niżej  wymienione  osoby  oświadczają  że  zostały  zapoznane  z:

                   I N S T R U K C J Ą
              postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego  

          lub  innego  miejscowego  zagrożenia  i  zasadami  przeprowadzania  ewakuacji  

                                  i   zobowiązują   się  do  przestrzegania   zawartych   w   niej   postanowień.

  Lp.
 .

 Nazwisko i  imię     Stanowisko  Data      
       zapoznania

             Podpis
    pracownika
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