Scenariusz 7

Temat:

Cel zajęć:

UWAGA POŻAR (praktyczna ewakuacja)
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji
z budynków zagrożonych (np. pożarem) oraz zapoznanie z zasadami
alarmowania (powiadamiania) straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu.

UWAGA : Ćwiczenie praktyczne dla całej szkoły (uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły) powinno odbyć się w dniu realizacji scenariusza.
Taka ewakuacja winna być przećwiczona – raz na rok równocześnie we
wszystkich pierwszych klasach.
1.
a)
b)
c)

Założenia organizacyjne:
Uczestnicy: dzieci klas 1;
Miejsce szkolenia: sala szkolna;
Czas trwania: 45 minut (teoria 30min, praktyka 15min).

2. Metoda zajęć:
Pogadanka, rozmowa, pokaz.
3. Pomoce dydaktyczne:
Typowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru, wykaz numerów
alarmowych, znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
4. Przebieg zajęć:
Zapoznanie uczniów z:

a) Zasadami alarmowania straży pożarnej o zaistniałym zdarzeniu:
W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające
w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). Po wykręceniu numeru
alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja
o zdarzeniu,
adres i nazwę obiektu,
co się pali, na którym piętrze,
czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego (czy mogą przebywać jakieś osoby
wewnątrz płonącego budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie),
po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.
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Przyjmujący może zażądać:
potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
Jeśli jest to możliwe, zgłoszenia zawsze powinna dokonywać osoba dorosła. Tak więc, jeśli
pożar zauważony zostanie przez dziecko, to powinno ono poinformować o tym osobę dorosłą
(rodzica, opiekuna, nauczyciela czy chociażby przypadkowego przechodnia). W sytuacji, gdy
nie ma w pobliżu osoby dorosłej zgłoszenia winno dokonać dziecko.
Karalnym jest korzystanie z numeru alarmowego w innym celu, jak również zgłaszanie
alarmów fałszywych.

W części praktycznej zajęć należy przygotować dwa aparaty telefoniczne (mogą być aparaty
komórkowe), przy pomocy których dzieci będą ćwiczyły zgłaszanie pożarów. Jeden
z aparatów obsługiwany będzie przez nauczyciela pełniącego rolę strażaka (dyspozytora)
przyjmującego zgłoszenie, do drugiego natomiast podchodzić będą kolejno poszczególne
dzieci, aby dokonywać zgłoszeń. Przed ćwiczeniem zgłoszenia nauczyciel winien przedstawić
dziecku (dokładnie opisać) sytuację, którą ma dziecko zgłaszać (np. pożar mieszkania, lasu,
samochodu, trawy itp.) i na co w trakcie zgłoszenia ma zwrócić szczególną uwagę.
Jeśli jest to możliwe można przygotować obrazki (zdjęcia, plakaty, wycinki z gazet itp.
przedstawiające pożary) i na ich podstawie (na podstawie tego, co widać na przygotowanych
materiałach) dzieci mogą dokonywać zgłoszenia. Jeśli nie ma takich obrazków, można
dorysować czerwonym flamastrem płomienie do zdjęć (wycinków z gazet) przedstawiających
budynki, lasy, samochody itp.
b)
Wskazania
dla
w budynku szkoły.

uczniów

w

przypadku

powstania

zagrożenia

(pożaru)

W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego zagrożenia dla zdrowia
i
życia
ludzkiego
należy
zachować
spokój,
nie
wywoływać
paniki
i natychmiast powiadomić o tym dyrektora szkoły, nauczyciela lub inną osobę dorosłą
zatrudnioną w szkole.
Podporządkować się decyzjom dyrektora szkoły, nauczycieli lub innym osobom
kierującym akcją ratowniczo - gaśniczą.
Po usłyszeniu alarmu wzywającego do ewakuacji należy opuścić pomieszczenie.
Opuszczając pomieszczenie należy sprawdzić, czy nikt nie pozostał, a w razie
potrzeby i posiadanych możliwości (własnej sprawności) udzielić pomocy lub
powiadomić nauczyciela o pozostałej osobie.
Udać się wskazaną drogą ewakuacyjną, zgodnie z kierunkiem ewakuacji określonym
przez tablice informacyjne do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku.
Po opuszczeniu obiektu przejść do wyznaczonego rejonu dla osób ewakuowanych
i nie oddalać się z tego miejsca samowolnie aż do czasu, kiedy pozwoli na to
nauczyciel.
Przy dużym zadymieniu chronić drogi oddechowe przyłożonymi na nos
i usta chusteczkami, odzieżą nawilżoną wodą.
W przypadku całkowitego odcięcia dróg ewakuacyjnych należy udawać się do okien
i tam oczekiwać pomocy.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w pomieszczeniach szkoły podstawowej
zabronione jest:
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używanie ognia otwartego, palenie tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych,
- zasłanianie punktów świetlnych osłonami z materiałów palnych,
- wnoszenie na teren szkoły i używanie materiałów pirotechnicznych takich
jak np.: świece dymne, petardy, itp.,
- samowolne włączanie do sieci elektrycznej urządzeń elektrycznych, jak
również dokonywanie w nich jakichkolwiek napraw czy przeróbek,
- wykonywanie innych czynności, które mogą przyczynić się do powstania
pożaru,
W przypadku przydzielenia zadań przez osobę kierującą akcją ratowniczo-gaśniczą,
należy wykonywać powierzone czynności zgodnie ze wskazaniami.
Ewakuując się zadymionym korytarzem w budynku, należy poruszać się jak najbliżej podłogi
(na czworakach) – tam jest najwięcej tlenu i tam występuje największa widoczność. Należy
poruszać się przy ścianie, a nie środkiem korytarza. W przypadku ewakuacji grupy ludzi
wskazane jest, aby trzymali się oni za ręce, co w znacznym stopniu ograniczy możliwość
„zagubienia się” pojedynczych osób. Do oznaczenia kierunków ewakuacji stosuje się znaki
zielono- białe. Nie należy ich mylić ze znakami czerwono- białymi wskazującymi miejsca
lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Ewakuując się, zawsze kierujemy się
znakami zielono- białymi.
-

Znaczenie poszczególnych znaków:
Nr

Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa)
znaku
ewakuacyjnego

1

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

2

Wyjście ewakuacyjne

3

Drzwi ewakuacyjne 1)

Kształt i barwa

Znak kwadratowy
lub prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znaczenie

Znak wskazuje kierunek
do wyjścia, które może być
wykorzystane w przypadku
zagrożenia.
Strzałki krótkie – do stosowania
z innymi znakami.
Strzałka długa –
do samodzielnego stosowania.

Znak prostokątny
Tło: zielone
Napis: biały
fosforescencyjny

Znak stosowany do oznakowania
wyjść używanych w przypadku
zagrożenia.

Znak kwadratowy
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny
i zielony

Znak stosowany nad drzwiami
skrzydłowymi, które są wyjściami
ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub
prawe).

3

Znak kwadratowy lub
prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3
na przesuwnych drzwiach wyjścia
ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone.
Strzałka powinna wskazywać kierunek
otwierania drzwi przesuwnych.

Znak prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do wyjścia; może
kierować w lewo lub w prawo.

4

Przesunąć w celu
2)
otwarcia

5

Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej

6

Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w dół

Znak prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w dół
na lewo lub prawo.
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Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w górę

Znak prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w górę
na lewo lub prawo.

Pchać, aby otworzyć

Znak kwadratowy
lub prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak jest umieszczany
na drzwiach dla wskazania
kierunku otwierania.

Ciągnąć, aby
otworzyć

Znak kwadratowy
lub prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak jest umieszczany na
drzwiach dla wskazania kierunku
otwierania.

Stłuc, aby uzyskać
dostęp

Znak kwadratowy
lub prostokątny
Tło: zielone
Symbol: biały
fosforescencyjny

Znak ten może być stosowany:
a) w miejscu, gdzie jest
niezbędne stłuczenie szyby dla
uzyskania dostępu do klucza lub
systemu otwarcia,
b) gdy jest niezbędne rozbicie
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przegrody dla uzyskania wyjścia.

PODSUMOWANIE
W sytuacji zauważenia pożaru najważniejsze jest zachować spokój i nie ulec panice.
Trzeba również jak najszybciej powiadomić o tym osobę dorosłą. Jeśli nie ma
w pobliżu żadnej osoby dorosłej trzeba powiadomić o zaistniałym zdarzeniu Straż
Pożarną, korzystając z numeru alarmowego 998, lub 112. Podczas ewakuacji
z budynku najważniejsze jest aby słuchać i wykonywać polecenia opiekuna. Uciekając
z budynku należy kierować się znakami zielono – białymi.
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