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VEIKSMU KILUS GAISRUI PLANAS

I SKYRIUS
GAISRO APTIKIMAS

Signalq apie kilusigaisrq duoda automatinds gaisrin6s signalizacijos irenginiai,
arba asmuo, pastebGjgs gaisrq.

1. Apie kilusi gaisr4 informuoja garsinis signalas, isijungiantis, suveikus automatinei
gai srinei signalizacij ai.

2. Asmuo, pastebejgs gaisr4 turi nedelsdamas informuoti apie gatsrE, saukiant ,,Gaisras".

II SKYRIUS
PRANESIMAS APIE GAISRA

UZ savalaiki ir tikslq prane5im4 apie kilusi gaisrq bei atsakingq tarnybq pasitikim4 kieme
atsakinga:

Siauliq Medelyno progimnazijos direktoriaus pavaduotojas Ekio reikalams Antanas
Buitvydas

3. Asmuo, pastebejgs kilusigaisr4, telefonu arbai.odLiutiesiogiai prane5a Medelyno
progimnazijos budindiam administratoriui ir iSkviedia PrieSgaisrines gelbejimo tarnybas.

4. Prie5gaisrines gelbejimo tamyba i5kviediama bendruoju pagalbos telefonu: 112

(i5 mobiliojo rySio operatoriq ir fiksuoto rySio telefono),
5.Skambinantis turi prane5ti 5i4 informacij4 apie

ivyk!:
- kur ivyko tikslq adres4 (Birutds E 40, Medelyno progimnazija, Siauliai) gaisro kilimo

viet4;

- kas ivyko (ivykio pob[di);
- kada ivyko (laikfl;
- gresmg Zmondms, turtui ir aplinkai;
- situacijos kait4;

- prane5usiojo duomenis (vard4,pavardg, telefono numeri, buvimo viet4).

6. Prie5gaisrines gelbejimo tarnybas pasitinka ir informuoja apie situacij4 direktoriaus
pavaduotojas trkio reikalams.



7. Paai5kejus, kad gaisras likviduotas savo pajegomis ir pavojus nebegresia, progimnazijos
budintis administratorius turi telefonu apie tai prane5ti PrieSgaisrinems gelbejimo tamyboms ir
at5aukti iSkvietim4.

III SKYRIUS

PERSONALO IR MOKINIU EVAKUACIJA

UZ mokiniq evakuacij4 atsakingi:
Tuo metu klastje dirbantys mokytojai

8. Darbuotojai, i5girdg garsini signal4, informuojanti apie kilusi gaisr4, turi nepanikuodami,
bet nedelsdami i5eiti i5 patalpos evakuaciniu iSejimu.

9. fvykio metu klaseje dirbantis mokytojas, organizuoja mokiniq eilg ir i5eina kartu su

paskutiniu mokiniu.

10. Mokytojas, dirbantis klaseje, privalo lsitikinti, kad visi tuo metu esantys mokiniai i5eina

kartu su juo. ISejus i5 pavojaus zonos - mokytojas privalo sutikrinti mokinius pagal s4ra54.

UZ personalo evakuacij4 atsakingi:
I auk5tas - Technologijq mokytojas Gintaras Slipkus, II auk5tas - pradiniq klasiq mokytoja

Orinta Salkuvien6,III aukitas - pradiniq klasiq mokytojas Arvydas Yalukonis

11. Evakuaciniai iSejimai yra paLymeti pakabintuose evakuacijos planuose ir Zymimi
Zenklais.

12. Evakuaciniq i5ejimq vietos yra paZymetos Sviediandiais Zalios spalvos Zenklais

,,I56jimas", kurie Sviedia net ir nutrlkus elektros tiekimui.
13. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai i5ejimai paLymeti i5tisine Lalialinlja,

atsarginiai - Lalia punktyrine linija. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugls - nematyti nei

ugnies, nei dUmq- i5einama per artimiausi4 evakuacini iSejim4.

14. Jeigu reikia eiti per uZdDmint4 patalp4 - tuomet eiti pasilenkus po dlmais, veid4

prisidengus dregnu audeklu, arba SliauZti.

15. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uZdarytos - tuomet reikia isitikinti ar tas kelias
saugus - duris praverti letai, ir jeigu uZ jq nematyti dumq nei ugnies, eiti toliau.

16. Jeigu i5 patalpos iSeiti negalima - dlmai ar liepsna uZblokavo iSejimus, bltina uZsidaryti

patalpos duris ir pagal galimybes apkam5yti duris dregnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dlmq.
17. Sekmingai i5ejg i5 pastato, darbuotojai ir mokytojai su mokiniais turi nedelsdami (per 5

min.) susirinkti sutartoje vietoje (vidiniame progimnazijos kieme prie atsarginiq vartq) ir prisistatyti

direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei Budraitienei. Ji turi informuoti mokyklos direktorg

Ingrid4 Mazrimieng apie tai, ar visi darbuotojai ir mokiniai sekmingai evakavosi.

UZ evakuacinig durq atidarym4 ir pra6jimus atsakingi:
Valgyklos darbuotojai

18. Vadovas turi nedelsdamas eiti i sutart4 viet4 ir registruoti sekmingai i5 patalpq i5ejusius

darbuotojus ir mokinius.

19. Esant Saltam metq sezonui ar nepalankioms gamtinems s4lygoms, suregistravus

sekmingai i5ejusius darbuotojus ir mokinius, visi eina i greta esanti lopSeli-darleli ,,L1lvitis". GrfZti i
patalpas, kuriose pastebetas gaisras DRAUDZIAMA.



IV SKYRIUS
MATERIALINIU VERTYBIU EVAKUAVIMAS

20. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukenteti materialines vertybes, baigus darbuotojq

evakuacij4, turi blti organizuojama materialiniq vertybiq i5ne5imas i saugi4 zon4.

21. Jeigu patalpa neuZdflminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 5-7 Lmonit4

grupe, kurie i5neSa materialines vertybes rankomis.

V SKYRIUS
GAISRO GESINIMAS

Gaisr4 pirmin6mis gaisro gesinimo priemonOmis gesina darbuotojas,
apmokytas darbui pirminOmis gaisro gesinimo priemon6mis:

darbininkas Petras Jasaitis

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

UZ elektros atjungim4 pastate pasteb6jus gaisrq
atsakingas:

- direktoriaus pavaduotojas iikio reikalams Antanas Buitvydas
- tel.: 8 683 62856

23. Prie5 gesinant elektros irengini, b[tina i5jungti itamp4 degandiame ir Salia esandiame

elektros irenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekim4 degandiam irenginiui
reikia i5jungti rankiniu bDdu (elektros skydines dislokacijos nurodytos evakavimo plane).

24. Jeigtto padaryti negalima, iki 1000 V veikiandius elektros irenginius galima gesinti

milteliq gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoj e yra paLymdta, ar leidZiama gesinti veikiandius elektros

irenginius.
25.Kad gesinantis darbuotojas nenukentetq nuo elektros srovds, bltina laikytis saugaus 1

metro atstumo.

26. Gesinant gesintuvu reikia stoveti tarp liepsnos ir i5ejimo, kad butq galimybe atsitraukti.
27. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrinding

liepsn4, o veliau gesinamEja medLiaga padengti vis4 degantipavirSiq.

28. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvien4 i5 eiles.

29.Ieigu dega i5siliejg skysdiai, reikia pradeti gesinti nuo arlimiausio kra5to, gesinamosios

Ugnies gesintuvai paleidZiami tokiu btidu:
a. reikia nutraukti plombq,

b. i5traukti apsaugini kai5ti,
c. gesintuvo ilarnelg nukreipti i gaisro Zidini - nuspausti ranken6lg.



medZiagos srovg nukreipiant i deganti skysti 15-30 laipsniq kampu. Reikia stengtis 6 - 7 neiSta5ky'ti
degandio skysdio. Gesintuv4 reikia laikyti vertikaliai, kad nesumaZetq gesinimo diurk5le.

30. Labai svarbu, kad gesinamqamedLiaga b[tq padengtas visas degantis pavir5ius.
Gesinimas turi bDti nepertraukiamas - kol iStu5teja gesintuvas.

31. Jeigu nepavyksta uZgesinti per 8-10 sekundZiq (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuv4
ir evakuotis i5 degandios patalpos i lauk4.

VI SKYRIUS
GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesiq gelbdtojq atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:
Direktoriaus pavaduotojas fikio reikalams Antanas Buitvydas, jam nesant - direktoriaus

aduotoja ugdymui Nijol6 Budraitiend

KITI NURODYMAI:
Pasteb6ius ar itarus isilauZimo ar kitokius piktvbinius atveius skambinti:

1. Bendruoju pagalbos telefonu 112

2. Progimnazijos direktorei rngridai Mazrimienei, tel.8 685 19090
3. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ukio reikalams Antanui Buinydui,

tel.: 8 683 62856

D6l salimu eedimu skambinti:
1. Elektros:

Progimnazij os direktoriaus pavaduotoj ui [kio reikal ams Antanui B uitvydui,
tel.: 8 683 62856

2. LESTO, AB Siauliq klientq aptarnavimo skyrius, tel.: 1802

3. Apsaugos sistemos - UAB ,,Siauliq sauga", tel.: 8 65 022005


