Részletes tűzriadó terv
1. Iskolánkban a menekülési útvonalak, távozási pontok, gyülekező helyek és adott helyen a
felügyelők a következők.
Épületrész Menekülési útvonal
„A”

Távozási pont

Gyülekezési hely

Felügyelő vezető

Főlépcső az épület
északi részén

Főporta

Szent Imre utca

Szakmai helyettes

Hátsó lépcső az
épület déli részén

Ebédlő kijárata

Kézilabda-pálya

Igazgató

Futófolyosó

Futófolyosó
főépület felőli
kijárat

Kézilabda-pálya

Igazgató

Kazánház

Kazánház hátsó
kijárata

Kézilabda-pálya

Igazgató

„B”

Lépcső

Főbejárat

Kosárlabda-pálya

Általános helyettes

„C”

Előtér

Bejárati ajtó

Kézilabda-pálya

Igazgató

2. A veszélyre figyelmeztető jelzés (tűzriadó) rövid, szaggatott csengetés, melyet a takarítónő
végez 2 percig.
3. A portaszolgálatot ellátó feladata azonnal szabaddá tenni az iskola bejáratait a következő
rendben (a megfelelő kulcsokat, távirányítót magához véve):
- porta előtti főbejárat és az épületbe vezető ajtó teljes kinyitása, kitámasztása,
- a déli lépcső szabaddá tétele, az ebédlő kijáratának és a folyosó ajtók teljes kinyitása,
kitámasztása,
- a Szent Imre utcai autóbejáró kinyitása, kiiktatása,
- a futófolyosó főépület felőli teljes kinyitása, kitámasztása,
- a Németh István fasor felőli autóbejáró kinyitása, kiiktatása,
- ha a „C” épület ajtaját csukott állapotban látja, annak kinyitása,
- ha a „B” épület ajtaját csukott állapotban látja, annak kinyitása és kitámasztása.
4. A tűzriadó meghallása esetén mindenki köteles szervezetten az épületet elhagyni a
következő rend szerint.
a) „A” épület földszint. Az ebédlőből és a konyhából az ebédlő kijáratán át, a tornateremből,
szertárból, testnevelő tanáriból, öltözőből, futófolyosóról a futófolyosó kijáratán át a kézilabdapályára, a földszint többi helyiségéből a főportán át az utcára. A kazánházból annak hátsó kijáratán
át a kézilabda-pályára.
b) „A” épület I. emelet. Az I. emelet 1, 2, 3, 4, 15, 16 számú termeiből, a mellékhelyiségekből,
tanirodából, a könyvtárból az északi rész főlépcsőjén le a portán át az utcára, a többi helyiségből a
déli rész lépcsőjén le az ebédlő kijáratához, majd azon át a kézilabda-pályára.
c) „A” épület II. emelet. A II. emelet 1, 2, 3, 4, 12 számú termeiből, a mellékhelyiségekből, a
fizikaszertárból az északi rész főlépcsőjén le a portán át az utcára, a többi helyiségből a déli rész
lépcsőjén le az ebédlő kijáratához, majd azon át a kézilabda-pályára.
d) „B” épület. Az épület összes helyiségéből a lépcsőn le a főbejárathoz, azon át a kosárlabdapályára.
e) „C” épület. Az épület összes helyiségéből a lépcsőn le a főbejárathoz, azon át a kézilabda-

pályára.
5. A tüzet észlelő személy azonnal köteles értesíteni a dolgozókat. A riasztást személyes közlés
alapján kell megtenni.
6. A tűz keletkezésének helyét áramtalanítani kell, majd ezt követően a főkapcsolóval
áramtalanítani kell az egész iskolát.
7. Közben telefonon riasztani kell a tűzoltókat. A riasztáskor közölni kell
- a tűz pontos helyét (város, utca, házszám, emelet),
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- milyen kiterjedésű a tűz,
- van-e életveszélyben,
- ki jelzi a tüzet és milyen telefonszámról.
8. A dolgozók a tűzoltók megérkezéséig kötelesek minden rendelkezésre álló eszközzel a tűz
oltását megkezdeni. A veszélyeztetett helyről az éghető, de még nem égő és mozdítható
dolgokat el kell távolítani. A kimentett anyag őrzéséről gondoskodni kell.
9. A csoportok, osztályok a foglalkozást tartó tanárukkal együtt a fenti rend szerint hagyják el
az iskola épületét. Amennyiben leszakadnak vagy elkeverednek, őt keresik és nála
jelentkeznek. A tanár feladata az óráján levő diákok pontos létszámának ellenőrzése az
épület elhagyása előtt és után.
10. Az iskolavezetés tagjainak feladata a megfelelő helyen gyülekező diákok és dolgozók
létszámösszesítése a naplók és a jelenléti ívek alapján. A tűzriadó elrendelésekor az aktuális
órarend alapján ismerniük kell a gyülekező csoportokat. A helyettesek telefonon vagy
szóban jelentenek az igazgatónak az ellenőrzött létszámokról.
11. A tűzriadó végét, illetve a kimenekítés utáni teendőket az igazgató rendeli el a tűzoltóság
szakembereivel konzultálva.
12. A tűzriadó tervet kell alkalmazni minden egyéb rendkívüli esetben, pl. bombariadó esetén is.
A terv melléklete kifüggesztésre kerül a tanárikban, ebédlőben, tantermekben, folyosókon.
Melléklet
1. Ábrák a menekülési útvonalakkal, gyülekező helyekkel.
Kaposvár, 2016. július 1.
Keczeli László
tagintézmény-vezető

