OBEC SLOVEČ, HLAVNí 142, SLOVEČ. 289 03 Městec Králové
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I. účel
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti zaměstnanců a přítomných osob v případě
vzniku požáru, pro provedení rychlého a účinného zákroku vedoucího kjeho likvidaci.
II. povinnost hlásit požár
Každý, kdo zpozoruje požár, který není sám schopen za použití všech dostupných prostředků
uhasit, je povinen vyhlásit poplach a ohlásit požár na místo hlášení požárů - kancelář
v objektu firmy, nebo přímo na Hasičský záchranný sbor v Nymburce:
tel. 150
tel. 112
III. způsob vyhlašování požárního poplachu
Požární poplach bude vyhlášen voláním "HOŘI"
IV. povinnosti po vyhlášení požárního poplachu
Po vyhlášení požárního poplachu všichni zaměstnanci v klidu opustí pracoviště a soustředí se
na volném prostranství. Dle situace je nutné vypnout hlavní přívod elektřiny a plynu. Do
příjezdu jednotky HZS je nutné provádět likvidaci požáru hasicími přístroji a dalšími
dostupnými prostředky. Dle možností provést evakuaci tlakových nádob a hořlavých kapalin
v pořadí nejprve plné a prázdné nádoby, na bezpečné místo mimo dosah sálavého tepla. Po
příjezdu jednotky HZS podat vyčerpávající informace o možném nebezpečí. Být k dispozici
veliteli zásahu.
V. důležitá telefonní čísla
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Zpracovala: Adamcová Lenka, odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
Aktualizace: květen 2013

ŘÁD MíSTA OHLÁŠENí POŽÁRU
pro Obecní úřad Sloveč
Tento řád stanoví povinnosti zaměstnanců v případě ohlášení mimořádné události
Zásahovým službám.
SPOJOVAcí PROSTŘEDKY:
Telefonní spojení z pevného telefonu: Kancelář, mobilní telefon.
OHLÁŠENí POŽÁRU:
Zaměstnanec předávající informaci o požáru musí sdělit operačnímu středisku HZS
následné informace:
Přesnou adresu místa požáru
Co hoří - (objekt, materiál,množství.)
Ohrožení osob (počet osob, příp. dětí ..)
Nebezpečné okolnosti - tlakové láhve i PB,plyn kotelna, LTO,zásah ve
výšce apod.
Situace v době ohlášení
Přítomnost nebo nutnost dalších tísňových služeb
Telefon a osoba volající (zpětný dotaz,další informace
VYHLÁŠENí POPLACHU:
Poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘí" nebo sdělením důvodu
poplachu,upřesnění zasaženého prostoru jako informaci pro ohrožené osoby.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
150 nebo 112 nebo ústředna 950 865 111
Záchranná služba
155
Policie
158
Pohotovost elektro
Pohotovost plyn
Pohotovost voda

840850860
1239
325610642

Starosta OÚ: MVDr. František Rulík 602485774
Velitel SDH!
Technik PO: Adamcová Lenka - 724210 271
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