SZŠ a VOŠZ - Karlovarská 99, Plzeň

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
1) Ohlašovna požárů je umístěna a označena příslušnou tabulkou
ve vrátnici školy  111
Služba je zajištěna od 7:00 hodin do 19.00 hodin mimo tyto hodiny je možno použít vrátnici
vedlejší školy, kde je služba zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.
2) Zaměstnanec, který koná službu v ohlašovně, přijímá hlášení o vzniku požáru a zabezpečuje
vyhlášení požárního poplachu
3) Poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ" nebo oznámením v místním rozhlase.
4) Po vyhlášení poplachu v objektu škol, musí být ihned vyrozuměna ústředna ohlašovny požáru
Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS). Současně zaznamená jméno osoby, která požár
oznámila, včetně času oznámení.
5) Po vyhlášení poplachu se na místo dostaví členové požární hlídky (příp. jiní pověření zaměstnanci)
a zahájí ihned hasební práce (pro rychlou organizaci použijí místního rozhlasu).
6) Pokud bude zásah neúčinný, soustředí se na evakuaci osob, materiálu z ohrožených prostorů.
7) Vykonávají nezbytné přípravy pro zabezpečení snadného příjezdu na požářiště. Po příjezdu
jednotky jsou nápomocni veliteli zasahující jednotky a podávají mu náležité informace o objektu
(přístupové komunikace, nebezpečné látky na požářišti, vypínače el. energie, uzávěry plynu a vody,
umístění požárních hydrantů).
8) Obsah hlášení požáru požární jednotce:

a) kdo volá (jméno volajícího)
b) objekt a rozsah požáru
c) přesná adresa požáru
d) telefonní číslo odkud je voláno
e) případně upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu

Osoba, která ohlašuje vznik požáru, poté vyčká zpětného dotazu od pracovníka ohlašovny HZS.
Důležitá telefonní čísla :
 Hasiči
150
155
 Zdravotnická záchranná služba
158
 Policie
156
 Městská policie
800
850 860
Elektrická proud - poruchy
1239
 Plyn - poruchy
377413444
 Voda – hlášení poruch - dispečink
.........................................................

V Plzni dne: 18. 9. 2017

za SZŠ a VOŠZ ředitelka školy
PhDr. Ivana Křížová
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