POŽIARNE POPLACHOVÉ S M E R N I C E

1.
Každý nájomník alebo občan, ktorý spozoruje požiar je povinný:
d) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb
e) pokúsiť sa uhasiť vzniknutý požiar ručným hasiacim prístrojom alebo iným spôsobom, podľa
charakteru horľavých látok, prípadne vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
f) ak nie je možné požiar uhasiť, neodkladne to ohlásiť na Ohlasovňu požiarov alebo priamo jednotke
Hasičského a Záchranného Zboru.
Miesto ohlásenia požiaru :
Ohlasovňa požiaru sa nachádza v kancelárii administratívnej budovy, kde sa požiar nahlasuje osobne,
alebo telefonicky, tel. č.: 035 7771503

2.
r

Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním „HORI"
Protipožiarna hliadka sa pri vyhlásení požiarneho poplachu dostaví na miesto požiaru.
Do príchodu jednotky HaZZ zabezpečuje všetky činnosti spojené s organizáciou a likvidáciou požiaru.

3.
Povinnosti nájomníkov, bčanov po vyhlásení požiarneho poplachu:
f) napomáhajú pri likvidácii požiaru, príp. vykonávajú opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
g) vykonávajú evakuáciu osôb, zvierat, príp. materiálu z ohrozeného objektu
h) protipožiarna hliadka v súčinnosti s ostatnými zamestnancami vykonáva nevyhnutné opatrenia na
záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, vypnutie elektr. prúdu, uzavretie
plynu, prípadne odstránenie horľavých látok, plyn. fliaš z objektu a pod.
i) ostatní zamestnanci plnia príkazy vedúceho protipožiarnej hliadky až do príchodu hasičskej jednotky
a potom plnia príkazy veliteľa zásahu
j ) nájomníci, ktorí neboli poverení žiadnymi úlohami, urýchlene opustia ohrozenú budovu

4.
Dôležité telefónne čísla:
Integrovaný záchranný systém

112

Jednotka HaZZ

150

Zdravotná služba

155

Polícia

158

Mestská Polícia

7900930

0905 609 253
Pohotovostná služba - elektrárne
0800 111 567
- plynárne
v Komárne
0850 111 727
- vodárne a kanalizácie v Kolárove / po 15 hod. 035 7771 184 0902 957 641
- prvá pomoc v Kolárove , v Komárne
035 7772 712 035 770 40 00
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne Družstevná 16
035 774 10 15
HaZZ v Kolárove Ružová 2
Štatutárny zástupca

KoWb^i

035 777 14 27
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035 777 18 67
-
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0905 262 493

d) - svoje meno a priezvisko
e) - názov, adresu a objekt, kde požiar vznikol
f) - údaje o požiari (čo horí a v akom rozsahu)
schválil :
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Ing. Alexander Dévai
, konateľ spoločnosti

