ПЛАН
проведення протипожежного тренування у центральному корпусі
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Тема: «Дії працюючого персоналу у центральному корпусі університету
при виникненні пожежі».
Навчальні цілі:
1. Відпрацювання практичних навичок персоналу щодо локалізації та
гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів
пожежогасіння.
2. Проведення евакуації працівників та студентів при виникненні пожежі.
3. Організація взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та
підрозділами екстреної медичної допомоги.
Тривалість: 1 година (11.20-12.20) 07.02.2019 року
Навчальні питання на тренуванні.
1. Практичне відпрацювання навичок персоналу з використання
вогнегасників різних типів - 15 хв.
2. Оповіщення про пожежу та виклик пожежно-рятувального підрозділу З хв.
3. Евакуація працівників та студентів - 6 хв.
4. Заходи щодо локалізації та гасіння умовної пожежі з використанням
первинних засобів пожежогасіння - 26 хв.
5. Підведення підсумків тренування - 10 хв.
Склад учасників: працівники та студенти.
Місце проведення тренування: центральний корпус університету, вулиця
Галицька, 2.
Організація підготовчих заходів тренування.
Ситуацію умовної пожежі під час проведення протипожежного тренування
імітувати такими засобами:
осередок пожежі - знаком полум’я.
Організація зв’язку та оповіщення здійснюється за допомогою
стаціонарних, мобільних телефонів, гучномовців (при наявності).
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До проведення тренування провести зі всіма працівниками інструктаж
щодо порядку дій персоналу у разі виникнення пожежі та дотримання правил
безпеки.
Особи, які задіяні до практичних заходів гасіння пожежі на початковому
етапі,
ознайомлюються
з
місцем
розташування
первинних
засобів
пожежогасіння, перевіряють їх наявність, справність та готовність до
використання.
Забезпеченість первинними засобами пожежогасіння:
пожежний щит к-т;
пожежний кран шт.;
вогнегасники шт.
Оперативні дії на тренуванні.
Попередньо проводиться імітація осередку пожежі. Керівник тренування
дає ввідну заступнику начальника відділу ІАЗ про виникнення загорання у
приміщенні серверної відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
університету. Заступник начальника відділу ІАЗ подає команду «Пожежа».
Відпрацьовуються заходи щодо дій працюючого персоналу при
виникненні пожежі, її локалізації та гасіння.
Заступник начальника відділу ІАЗ повідомляє про пожежу сторожа
університету. Сторож повідомляє коменданта центрального корпусу та за її
дорученням викликає пожежно-рятувальну службу за телефоном «101» з
наданням повної інформацію про характер і місце пожежі (умовно) та бригаду
екстреної (швидкої) медичної допомоги за телефоном «103» (умовно).
Комендант оголошує проведення екстреної евакуації працюючого
персоналу та студентів у центральному корпусі. Сторож та обслуговуючий
персонал центрального корпусу оповіщають про пожежу та про екстрену
евакуацію завідувачів кафедр, працівників та студентів. Працюючий персонал та
студенти покидають місця роботи та навчання у відповідності до плану
екстреної евакуації на випадок пожежі, що розташований на кожному поверсі
центрального корпусу. Керівники структурних підрозділів, завідувачі кафедр
контролюють дії підлеглих при пожежі, проведенні евакуації та вживають
заходів щодо попередження помилкових дій учасників тренування, які можуть
призвести до нещасного випадку, пошкодження обладнання.
Збір евакуйованих проводиться біля бібліотеки університету.
Одночасно з викликом пожежно-рятувального підрозділу та бригади
екстреної
(швидкої)
медичної
допомоги
відповідальними
особами
(комендантом, керівником ВІАЗ) вживаються заходи щодо локалізації та гасіння
умовної пожежі на початковому етапі з використанням первинних засобів
пожежогасіння.
Постраждалим від умовної пожежі надається домедична допомога силами
працівників центрального корпусу, які мають відповідну підготовку.
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Матеріально-технічне забезпечення:
- первинні засоби пожежогасіння, згідно переліку;
- знак полум’я, для імітації осередку пожежі.
Інженер з охорони праці
та протипожежної безпеки

Скусяк Т.В.
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