INFORMAŢII PENTRU ELEVI
Comportament corect în caz de alarmare

Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios.

Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din
încăperea în care se află.

Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt căi de
evacuare şi salvare trebuie să fie menţinute libere.
Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor ! In caz de incendiu,
tâietate are evacuarea clădirii.
Comportament în instituţii de învâţământ : în caz de incendiu, se
părăseşte încăperea în ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte
personale sau de îmbrăcăminte. Profesorul se convinge că nu a rămas
nimeni în încăpere.
Ferestrele se închid, dacă mai este timp.

Uşile se închid, dar nu se blochează.

Nu trebuie lăsată lumina aprinsă.

Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale.

Elevii şi grupele de elevi fără supraveghere se alătură unei clase cu
profesor şi părăsesc clădirea.
In cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă (culoare
pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare) : vă întoarceţi
în clasă şi vă aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.

Pe timpul alarmei elevii unei clase rămân împreună. La locul de adunare
profesorul face prezenţa. Elevii lipsă sunt anunţaţi directorului.

Alarma este oprită doar de directorul şcolii. Când semnalul de alarmă se
opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei.

Ora de sport : In cazul unei alarme de evacuare, ora este întreruptă, sala
de sport este evacuată; fără a se îmbrăca, elevii se îndreaptă împreună spre
locul de adunare.
In condiţii de ploaie sau frig : ora este întreruptă; fără a se îmbrăca, elevii
se adună în apropierea accesului spre exterior, aşteptând noi indicaţii.
Bazin de înot : In cazul unei alarme de evacuare, se părăseşte bazinul
imediat; fără a se îmbrăca, elevii se adună în apropierea accesului spre
exterior, aşteptând noi indicaţii.

De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă. Este valabil şi pentru
cei cu handicap temporar (de exemplu: un picior în ghips).

ATENŢIE

:
La declanşarea intenţionată a unei alarme false,
autorul va suporta consecinţele determinate de fapta
sa. Sancţiunea va fi decisă şi aplicată de conducerea
şcolii (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de
evacuare, scăderea notei la purtare, etc).

REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT
In toate şcolile trebuie să
se realizeze anual exerciţii
de alarmare, cel puţin o Ò Evacuarea
dată pe semestru.
şcolii

rapidă

a Cele mai importante activităţi
atât pe timpul exerciţiilor de
alarmare cât şi în caz de
urgenţă sunt evacuarea rapidă
a clădirii şi verificarea
cu prezenţei la locul de adunare.

Scopul
acestora
este
exersarea
Ò Spirijinirea
comportamentului corect
persoanelor
în cazul declanşării unui
handicap
incendiu
şi
a
altor
pericole.
Ò Cunoaşterea locului de
Primul
exerciţiu
de
adunare
alarmare trebuie să fie
precedat obligatoriu de
instruirea profesorilor şi Ò Executarea prezenţei
elevilor privind reguli de
comportament.
Ò Moduri de comportare
Elevii trebuie să cunoască
specifice în unităţi
regulile
generale
de
speciale de învăţământ
comportament.

In acest sens au fost stabilite
regulile de comportament.
Aceste reguli pot fi completate
cu reguli specifice activităţilor
derulate în şcoală, vârstei şi
mobilităţii elevilor.

ANEXA nr.1
(extras din Capitolul I al Planului de alarmare şi salvare)
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INCENDIU
-MODEL-

Comportament în caz de incendiu
Păstraţi-vă calmul
Telefon pompieri nr._______________
sau

1. Anunţaţi incendiul

CINE anunţă?
CE s-a întâmplat?
UNDE s-a întâmplat?
Salvaţi persoanele aflate în pericol

2. Evacuarea în siguranţă

Urmaţi căile de evacuare marcate
Nu folosiţi ascensorul
Fiţi atenţi la indicatoare

3. Stingeţi incendiul

Utilizaţi stingătoarele

ANEXA nr.2

SIMBOLURI INTERNAŢIONALE PENTRU DIFERITE MARCAJE

Marcaj cale de evacuare stânga-dreapta

Hidrant

Loc de adunare

Marcaj cale de evacuare
în caz de urgenţă

Marcaj cale de evacuare urcare

Marcaj acces

Marcaj cale de evacuare coborâre

Direcţie de evacuare

Stingător

Marcaj direcţie hidrant (stingător)

Marcaj stingător

Punct sanitar

ANEXA nr.3
(extras din Capitolul II al Planului de evacuare şi salvare)

REGULI IN CAZ DE INCENDIU
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ETAJ 1
Comportament în caz de incendiu

Evacuarea în siguranţă

Alarma de incendiu:

Se pleacă sub conducerea
profesorului la locul de adunare

________________

Păstraţi-vă calmul
Locul de adunare: ____________________
Nu vă luaţi ghiozdanul sau alte obiecte personale
La locul de adunare: Verificarea prezenţei
Aveţi grijă de elevii cu handicap

