Comportament corect în caz de alarmare
Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios.
Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din încăperea în
care se află.
Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt căi de evacuare şi
salvare trebuie să fie menţinute libere.
Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor! In caz de incendiu, întâietate are
evacuarea clădirii.
Comportament în instituţii de învâţământ: în caz de incendiu, se părăseşte încăperea
în ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte personale sau de îmbrăcăminte.
Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în încăpere.
Ferestrele se închid, dacă mai este timp.
Uşile se închid, dar nu se blochează.
Nu trebuie lăsată lumina aprinsă.
Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale.
Elevii şi grupele de elevi fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi părăsesc
clădirea.
In cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă (culoare pline de fum
sau diverse obstacole pe căile de evacuare): vă întoarceţi în clasă şi vă aşezaţi în
dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.
Pe timpul alarmei elevii unei clase rămân împreună. La locul de adunare profesorul
face prezenţa. Elevii lipsă sunt anunţaţi directorului.
Alarma este oprită doar de directorul şcolii. Când semnalul de alarmă se opreşte nu
înseamnă neapărat oprirea alarmei.
Ora de sport: In cazul unei alarme de evacuare, ora este întreruptă, sala de sport este
evacuată; fără a se îmbrăca, elevii se îndreaptă împreună spre locul de adunare.
In condiţii de ploaie sau frig: ora este întreruptă; fără a se îmbrăca, elevii se adună în
apropierea accesului spre exterior, aşteptând noi indicaţii.
Bazin de înot: In cazul unei alarme de evacuare, se părăseşte bazinul imediat; fără a se
îmbrăca, elevii se adună în apropierea accesului spre exterior, aşteptând noi indicaţii.
De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă. Este valabil şi pentru cei cu
handicap temporar (de exemplu: un picior în ghips).

