
             Зателефонуйте 101 та
повідомте:
  - адресу об'єкта;
  - місце виникнення пожежі;
  - своє прізвище та посаду.
Повідомте керівнику.
Організуйте зустріч підрозділів
пожежної охорони, надайте їм
необхідну допомогу.

       Задайте систему оповіщення
людей про пожежу та почніть
евакуацію:

  - рухайтесь відповідно до знаків
напрямку руху;
  - евакуюйтесь разом з потерпілими;
  - переконайтесь, що всі люди
покинули приміщення.

           Зателефонуйте 101 та
повідомте:
  - адресу об'єкта;
  - місце виникнення пожежі;
  - своє прізвище та посаду.
Повідомте керівнику.
Організуйте зустріч підрозділів
пожежної охорони, надайте їм
необхідну допомогу.

             Керівники та посадові особи зобов'язані:

 1. Продублювати оповіщення про виникнення пожежі до
державної пожежної охорони та служби пожежної безпеки
підприємства.
2. В разі загрози життю людей негайно організувати іх
рятування.
3. Здійснити загальне керівництво евакуацією людей та
матеріальних цінностей.

ДІЇ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Основний напрямок
евакуації
Запасний напрямок
евакуації

Вогнегасник

Основний
евакуаційний вихід
Запасний
евакуаційний вихід

Ви знаходитесь тут

1 2 3

Пожежний кранПК

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ

у разі виникнення пожежі

1 поверх  Цех з виробництва рушників

ПК
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             Зателефонуйте 101 та
повідомте:
  - адресу об'єкта;
  - місце виникнення пожежі;
  - своє прізвище та посаду.
Повідомте керівнику.
Організуйте зустріч підрозділів
пожежної охорони, надайте їм
необхідну допомогу.

       Задайте систему оповіщення
людей про пожежу та почніть
евакуацію:

  - рухайтесь відповідно до знаків
напрямку руху;
  - евакуюйтесь разом з потерпілими;
  - переконайтесь, що всі люди
покинули приміщення.

           Зателефонуйте 101 та
повідомте:
  - адресу об'єкта;
  - місце виникнення пожежі;
  - своє прізвище та посаду.
Повідомте керівнику.
Організуйте зустріч підрозділів
пожежної охорони, надайте їм
необхідну допомогу.

             Керівники та посадові особи зобов'язані:

 1. Продублювати оповіщення про виникнення пожежі до
державної пожежної охорони та служби пожежної безпеки
підприємства.
2. В разі загрози життю людей негайно організувати іх
рятування.
3. Здійснити загальне керівництво евакуацією людей та
матеріальних цінностей.

ДІЇ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Основний напрямок
евакуації
Запасний напрямок
евакуації

Вогнегасник

Основний
евакуаційний вихід
Запасний
евакуаційний вихід

Ви знаходитесь тут

1 2 3
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ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ
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