POSTĘPOWANIE
W RAZIE
POŻARU
ALARMUJ
Nie próbuj gasić pożaru, jeśli nie odbyłeś szkolenia.
Podnieś alarm: ewakuując się, stłucz szybkę i aktywuj ręczny
ostrzegacz pożarowy.
UCIEKAJ
Ewakuuj się natychmiast po usłyszeniu alarmu, nawet jeśli
nie jesteś pewien, czy ciebie dotyczy. Nie kończ czynności, nie
zabieraj przedmiotów ani nie zamykaj drzwi na klucz.
Jesteś odpowiedzialny za swoich studentów i gości,
dopilnuj, aby się ewakuowali.
Kieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, zgodnie
ze znakami z biegnącą postacią i strzałkami. Jeśli wyjście jest
zablokowane, zawróć i kieruj się za znakami w inną stronę.
Nie biegnij, może to prowadzić do paniki i urazów.
Zamykaj drzwi za sobą, aby zahamować rozprzestrzenianie
się ognia i dymu oraz chronić inne osoby. Nie zamykaj drzwi na
klucz, chyba że istnieje wysokie zagrożenie bezpieczeństwa.
Pomóż niepełnosprawnym, zwykle mają oni przygotowane
plany ewakuacji, w których można im pomóc.

Przekaż informacje patrolowi/ochronie o obszarach i osobach
narażonych na dym lub ogień, zaginionych i tych, którzy
pozostali w budynku.
Jeśli nie możesz uciec, trzymaj się jak najdalej od ognia,
najlepiej przejdź na niższe piętro. Większość pomieszczeń
zapewnia ochronę przynajmniej przez godzinę, a obudowane
klatki schodowe przez dwie. Skontaktuj się z patrolem/ochroną
pod numerem alarmowym dla danego miejsca. Numery
alarmowe podano także na tablicach informacyjnych.

TRZYMAJ SIĘ Z DALA
Nigdy nie wchodź na teren oznaczony czerwonym
migającym światłem, jest to sygnał pożarowy w niektórych
budynkach.
Odejdź od drzwi zewnętrznych, możesz blokować przejście
dla straży pożarnej. Czekaj na miejscu zbiórki.
Nie wchodź do budynku po wyłączeniu alarmu, mógł on
zostać wyciszony dla straży pożarnej. Czekaj na instrukcje
patrolu/ochrony lub aż zgaśnie czerwone migające światło.

Za opóźnianie ewakuacji lub manipulowanie przy alarmach
przeciwpożarowych grozi kara grzywny w wysokości 100 £.

W nagłych wypadkach
W razie nagłego zachorowania lub zasłabnięcia należy
zadzwonić pod numer

07827 988 085
Należy podać swoje nazwisko oraz miejsce i charakter
zdarzenia.
Ochrona skontaktuje się z odpowiednimi służbami i poda
szczegóły, w tym miejsce zdarzenia. Nie należy dzwonić
bezpośrednio pod numer 999, gdyż może to opóźnić przyjazd
służb ratunkowych na miejsce.
Ochrona przyśle również na miejsce specjalistę ds.
pierwszej pomocy, aby zapewnić wsparcie do czasu
przyjazdu służb ratunkowych.

