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JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI,

PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo,
pastebėjęs gaisrą.

Už pranešimą mechaniniu skambučiu atsakinga mokyklos budėtoja
_____________________________________________________________________________________________

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei

signalizacijai. Mechaniniu skambučiu duodamas sutartinis signalas: vienas paspaudimas 2 s , 2 s pertrauka

taip pakartojam 3 kartus, tada 10 s tarpas ir vėl kartojam vienas paspaudimas 2 s , 2 s pertrauka taip

pakartojam 3 kartus.

2. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas

nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.

3. Jeigu netoliese nėra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, budintys darbuotojai

informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai  darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant

„Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakinga mokyklos
Direktorė Ina Skurdelienė ________________
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Skaistė Žuvelienė ________________
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5. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, privalo nedelsdamas pranešti apie gaisrą

priešgaisrinei apsaugai, mokyklos vadovui, informuoti žmones ir gesinti gaisrą turimomis priemonėmis.

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos telefonu :

 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių).

7. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:

 kur įvyko (tikslų adresą: Fabriko g. 10 Jonava, gaisro kilimo vietą);

 kas įvyko (įvykio pobūdį: gaisras, eismo įvykis ir pan.);

 kada įvyko (tikslus ar apytikslis laikas);

 grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;

 kaip keičiasi susidariusi situacija;

 pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą).

8. Asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą, jam tuo metu nesant darbe, bet kuris

administracijos darbuotojas privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį priešgaisrinėms pajėgoms, p. 6 ir 7.

9. Pranešus reikia kiek palaukti prie telefono: gal bus kontrolinis dispečerio skambutis.

10. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, mokyklos asmuo

atsakingas už priešgaisrinę saugą arba direktorius turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir

atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO EVAKUACIJA

Mokykloje privalo būti saugūs, tvarkingi ir laisvi evakuaciniai išėjimų keliai.

Iš kiekvieno pastato aukšto yra po du, atitolę vienas nuo kito evakuaciniai išėjimai, I - ojo korpuso

antrame aukšte yra vienas evakuacinis išėjimas, pirmame aukšte išėjimai tiesiai į lauką. Pagrindinis

evakuacijos kelias – laiptinė, tiesioginiai evakuacijos keliai Mokykloje – koridoriai. Ant evakuacinių išėjimų

durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „IŠĖJIMAS“. Koridoriuose yra šviečiantys, judėjimo kryptį

nurodantys ženklai. Visuose Mokyklos aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai ir

gesintuvai.

Už vaikų ir personalo evakuaciją atsakingi:
I korpusas II aukštas

(201, 202, 203, 204, 205 kab. ir san. mazgas)
Pradinių klasių

mokytoja
Vilma Kilimienė

I korpusas I aukštas
(106, 107, 108 ir soc. pedagogės kab. ir san.
mazgas)

Anglų kalbos mokytoja Olga Kasikauskienė

II korpusas I aukštas
(109, 110, 111 kab.)

Vokiečių kalbos
mokytoja

Milda Juškienė
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II korpusas I aukštas
(112, 113, 114, 115, 116 ir valytojų – sargų
kambarys)

Muzikos mokytoja Birutė Krievinienė

II korpusas I aukštas
(117, 118, 119 kab. ir san. mazgas)

Matematikos mokytoja Lilija Kulitienė

II korpusas II aukštas
(220, 221, 222 kab. ir san. mazgas)

Istorijos mokytoja Vita Montvilienė

III korpusas I aukštas
(124, 123, 133 kab. ir san. mazgas)

Budėtoja Janina Ulickienė

III korpusas II aukštas
(225, 226, 227, 228 kab., biblioteka –
skaitykla ir san. mazgas)

Bibliotekininkė Violeta Leigienė

III korpusas I aukštas
Sporto salė ir san. mazgai, raštinė,
direktoriaus pavaduotojo ūkiui kab.

Kūno kultūros
mokytojas

Arūnas
Čekanavičius

Cokolinis aukštas,
(rūbinės, valgykla, metodinis kab., vidaus
darbininkų – kiemsargio kambarys)

Pastatų priežiūros ir
einamojo remonto

darbininkas

Ričardas
Baranauskas

Mokomosios dirbtuvės Technologijų
mokytojas

Auksė Draugelienė

PASTABA:
kai kūno kultūros mokytojas pamoką
veda lauke,
III korpusas I aukštas
Sporto salė ir san. mazgai, raštinė,
direktoriaus pavaduotojo ūkiui kab.

Budėtoja Janina Ulickienė

11. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet

nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu. Darbuotojai išėję iš patalpų privalo palikti duris

neužrakintas, bet uždarytas.

12. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti mokyklos koridoriuose pakabintuose evakuacijos

planuose.

13. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“,

kurie šviečia nutrūkus elektros tiekimui.

14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija,

atsarginiai – žalia punktyrine linija.

15. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama

per artimiausiu evakuacinį išėjimą.

16. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti dėžutės, kurioje laikomas raktas, apsauginį

stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.

17. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu

audeklu, arba šliaužti.
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18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – uždarytos – reikia įsitikinti, ar tas kelias saugus – duris

praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų ar ugnies, eiti toliau.

19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – karštos – reikia eiti atsarginiu keliu.

20. Jeigu iš patalpos išeiti negalima, dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti

patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

21. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusią ekstremalią situaciją bei

išklausę direktoriaus nurodymus per mokyklos radiją, turi nepanikuodami, bet nedelsdami (per 5 min.) išeiti

iš patalpų ir judėti į nurodytą evakuacijos vietą (MOKYKLOS STADIONĄ). Sėkmingai išėję iš pastato,

darbuotojai ir mokiniai privalo skubiai eiti evakuaciniais išėjimais iš Mokyklos patalpų ir būriuotis grupėmis.

Mokytojai bei klasių auklėtojai susirinkusius vaikus skaičiuoja evakuacijos vietoje. Mokytojai suskaičiavę

susirinkusius mokinius, tikslų jų skaičių pateikia asmenims, kurie atsakingi už jų kabinetų evakuaciją (Pagal

darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą III dalis Personalo evakuacija). Už vaikų ir personalo evakuaciją

atsakingi asmenys gavę duomenis informuoja šiuos žmones: pavaduotoją ugdymui Giedrę Ramanauskaitę –

Kedikienę dėl 1-5 klasių mokinių skaičiaus, pavaduotoją ugdymui Gražiną Švėgždę 6-10 klasių mokinių

skaičiaus. Šios turi informuoti direktorę Iną Skurdelienę apie tai, ar visi mokytojai ir mokiniai sėkmingai

evakavosi. Kiti darbuotojai, esantys tuo metu darbo vietoje, taip pat susirenka MOKYKLOS STADIONE  ir

prisistato mokyklos sekretorei – raštvedei.

22. Mokinių evakuaciją iš pastato koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė

Ramanauskaitė – Kedikienė.
23. Lankytojų ir aptarnaujančio personalo evakuaciją koordinuoja asmuo atsakingas už civilinę

saugą, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Skaistė Žuvelienė.
24. Mokinių ir darbuotojų registracijos sąrašus parengia mokyklos statistikas.
25. Už mokinių evakavimą iš klasių atsakingi tuo metu pamoką vedantys mokytojai. Kiekvienam

aukšte dirbantys mokytojai, turi užtikrinti, kad evakuotųsi visi tame aukšte esantys mokiniais, įskaitant ir

rūbinėse persirenginėjančius mokinius.

26. Sutartos vietos atskirų korpusų ir aukštų atsakingiems darbuotojams yra skirtingos – jos

nurodytos darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui plano personalo evakuacijos lentelėje.

27. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai

išėjusius darbuotojus ir mokinius, visi darbuotojai per centrinį įėjimą sueina į  administracines patalpas

(jeigu jos yra saugios gaisro atžvilgiu).

28. Grįžti į mokyklos patalpas galima tik direktoriui leidus.
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IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

29. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos materialinės vertybės, baigus

darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

30. Jeigu patalpa neuždūminta,  leidus gaisro gesinimo vadovui,  formuojama 10-15 žmonių

grupė, kurie išveža materialines vertybes autovežimėliais arba išneša rankomis.

31. Mokyklos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti, ar evakuoti, sąrašą

nustato įmonės direktorius.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis.

32. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su

pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrą užgesinti.

33. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros

įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui

reikia išjungti  rankiniu būdu.

34. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti

angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti

veikiančius elektros įrenginius.

35. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro

atstumo.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Skaistė Žuvelienė
Naktinis sargas Jonas Ulickas
Naktinis sargas Mindaugas Švėgžda

Naktinis sargas Zigmas Kilmanas
PASTABA: visi materialiai atsakingi asmenys, mokytojai už jiems priskirtas kabinetuose esančias

materialines vertybes ir darbuotojai, neužimti vaikų evakavimu.
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36. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

 reikia nutraukti plombą,

 ištraukti apsauginį kaištį,

 gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį

 nuspausti rankenėlę.

 Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

37. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o

vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

38. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

39. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos

srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia

laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas

degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

40. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš

degančios patalpos į lauką.

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Skaistė Žuvelienė

Jai nesant
Direktorė Ina Skurdelienė
Ugniagesių gelbėtojų komandos laukia ir pasitinka:

Kiemsargis

41. Kilus gaisrui mokykloje ir baigus personalo evakuaciją, mokyklos gaisro gesinimo vadovas (toliau

MGGV), atvyksta į kiemo aikštę, esančią prie pagrindinio įėjimo (III korpusas) tolesniam gaisro gesinimo

organizavimui.

42. Mokyklos gaisro gesinimo vadovas įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį, gerai pažįstantį

objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių

mokyklos teritorijos prieigose.



7

43. Kol neužgesintas gaisras, ugdymo veikla turi būti sustabdyta.

44. Mokyklos gaisro gesinimo vadovas – atsakingas už mokyklos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

44.1. Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

44.2. Sustabdyti ugdymo procesą bei darbą, kol neužgesintas gaisras;

44.3. Iškviesti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti agregatus, aparatus,

elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.

44.4. Prireikus, jungti dūmų šalinimo, ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;

44.5. Neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengti apsinuodijimų degimo

produktais.

45. Atvykus ugniagesiams, Mokyklos gaisro gesinimo vadovas privalo informuoti Valstybinės

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovą apie gaisro aplinkybes, apie automatinio gaisro

gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą, apie galėjusius patalpose likti žmones ir t.t.

46. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių

gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems

žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro

gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik jis

pats.

Asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą -------------------- -------------------------------
(parašas) (vardas pavardė)

Planą rengė direktoriaus pavaduotoja ūkiui Skaistė Žuvelienė

2014 m. lapkričio 7 d.

2016 m. gegužės 12 d. patikslintas

2016 m. gegužės 31 d. papildytas


