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GRUPA UCZELNI VISTULA
Praktyczna wiedza. Biznesowe podejście. Globalne możliwości.

 

POŻAR
1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, zobowiązany jest: 

• Niezwłocznie zaalarmować osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru.
• Poinformować pracownika ochrony 22 4572 397, 513 135 168, który włączy alarm akustyczny w części 

nadziemnej budynku.
• Jeśli pożar jest niewielki, to można próbować go ugasić, ale wyłącznie z zachowaniem własnego 

bezpieczeństwa.
• Jeśli pożar rozprzestrzenia się, należy niezwłocznie ewakuować się, najkrótszą i najdogodniejszą drogą na 

zewnątrz budynku.
• Nie używać wind.
• Jeśli to możliwe, pomagaj lżej rannym i osobom niepełnosprawnym, zostawiając jednak ciała ofiar i osoby 

ciężko ranne.
• Zadzwonić na numer telefonu 998 (Straż Pożarna) lub 112 informując, gdzie i co się pali (adres budynku, 

jego nazwa, ew. dojazd), czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, czy w pobliżu znajdują się materiały 
łatwopalne. Należy także podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

• Powiadomić Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa 501 556 557.

2. Jeśli usłyszysz alarm, a przebywasz na terenie kampusu: 

• Udaj się do najbliższego wyjścia.
• Udziel pomocy osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, ale nie używaj wind. Jeśli fizyczne 

ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiają Ci opuszczenie budynku, schroń się w bezpiecznym miejscu, 
najbardziej oddalonym od źródła pożaru i zadzwoń na 998, opisując swoje położenie. To samo dotyczy 
podejrzenia, że ktoś utknął wewnątrz uczelni i nie może jej opuścić.

• Po ewakuacji udaj się do miejsca zbiórki, mieszczącego się na parkingu przed uczelnią.

3. Jeśli usłyszysz alarm, a przebywasz w sali wykładowej prowadząc zajęcia: 

• Spokojnym zdecydowanym głosem poinformuj słuchaczy o konieczności opuszczenia budynku.
• Otwórz drzwi i wskaż drogę do najbliższego wyjścia lub klatki schodowej.
• Pamiętaj o zamknięciu okien i drzwi w opuszczanym pomieszczeniu.
• Nie używaj wind.
• Po ewakuacji udaj się do miejsca zbiórki, na parkingu przed uczelnią.
• W miejscu zbiórki sprawdź czy cała grupa stawiła się w komplecie.

4. Jeśli zagrożenie odcięło ci drogę wyjścia w pomieszczeniu/budynku: 

• Zachowaj spokój i nie panikuj.
• Jeśli wszystkie klatki schodowe i wyjścia są zablokowane lub objęte ogniem, udaj się do pomieszczenia 

najbardziej oddalonego od źródła pożaru, zamknij drzwi i okna.
• Uszczelnij nieszczelności drzwi za pomocą dostępnych tekstyliów.
• Próbuj poinformować służby ratownicze o swoim położeniu korzystając z telefonu komórkowego, np. 

dzwoniąc na 998, krzycząc w regularnych odstępach bądź wywieszając jakąkolwiek część ubrania przez 
okno, które następnie należy zamknąć.

5. Jeśli musisz poruszać się w środowisku zadymionym: 

• Trzymaj się blisko podłogi, poniżej poziomu dymu.
• Poruszaj się przy ścianie trzymając kontakt dotykowy, aby nie stracić orientacji, w którą stronę idziesz.
• Ogranicz oddychanie do minimum i czyń to bardzo płytko, przez nos -używając filtra w postaci kawałka 

dostępnego materiału.


