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                  ПОРЯДОК  ДІЙ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ            УМОВНІ  ПОЗНАЧКИ 

 

 №  

 з/п 
Назва дії Порядок і послідовність виконання дії 

 

 
- переносний вогнегасник 

 1 Повідомлення  про  пожежу У разі виявлення пожежі або її ознак  необхідно НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ  за  телефоном 101 до 

пожежно-рятувального підрозділу, оповіcтити людей про пожежу, повідомити чергового по ОКЛ, 

завідувачів кафедр, ректора університету, або особу, що його заміщує. 

 

 
- пожежний кран-комплект 

2 В ПЕРШУ ЧЕРГУ - евакуація 

студентів, відвідувачів та 

працівників кафедр з будівлі, що 

загорілася, порядок евакуації; 

В ДРУГУ ЧЕРГУ – евакуація 

документів, обладнання та майна.  

Негайно у разі  виявлення пожежі або за сигналом оповіщення (голосом – УВАГА! ПОЖЕЖА! 

ПРОВОДИТЬСЯ ЕВАКУАЦІЯ! ВСІМ НЕГАЙНО ПОКИНУТИ ПРИМІЩЕННЯ!) всі студенти, 

відвідувачі та працівники мають виводитися назовні через коридори і виходити назовні згідно з планом 

евакуації. Користування ліфтами ЗАБОРОНЕНО! 

Евакуація документів, обладнання та майна проводиться при наявності безпеки та часу для виносу та 

транспортування.  

 

 
 
 

 
 

 

 

- знак просторової оріентації «Ви перебуваєте тут» 

 

- телефон 

 

- туалетна кімната 

3 Звірка спискового складу з 

фактичною наявністю 

евакуйованих з будівлі.  

Усі евакуйовані з будівлі перевіряються: 

а) студенти - за наявними в групах журналами обліку занять; 

б) працівники кафедр – за поіменними списками  працівників кафедр. 

  
 
 

- головний евакуаційний шлях 
 

- запасний евакуаційний шлях 

4 Пункти розміщення евакуйованих 

студентів, відвідувачів, працівників. 

Студенти, відвідувачі, працівники розміщуються на території ОКЛ на відстані 50-100 метрів від корпусів 

ОКЛ. 

 ПК-2/7 - номер пожежного кран-комплекту 

5 ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 
працівниками кафедр  до прибуття 

пожежно-рятувального підрозділу. 

Гасіння пожежі організовується негайно з моменту її виявлення і проводиться працівниками кафедри, не 

зайнятими евакуацією студентів та відвідувачів. Для гасіння використовуються всі наявні засоби 

пожежогасіння (вогнегасники, пожежні крани). Перед використанням пожежних кранів для гасіння 

пожежі за допомогою води НЕОБХІДНО ЗНЕСТРУМИТИ ПРИМІЩЕННЯ на електрощитку! 

 ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРОТИПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ 

Завідувачка кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка ІФНМУ 

проф.  ________________________    Н.В. Чернюк 
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