Kas jādara ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
Katru dienu dažādās Latvijas darba vietās un publiskajās telpās atskan evakuācijas trauksmes signāls vai evakuācijas paziņojums.
Un tieši Tava rīcība noteiks, vai tu un Tavi kolēģi paspēs izglābties!

Ja atskan evakuācijas signāls
Atskanot evakuācijas (trauksmes)
signālam, NEKAVĒJOTIES pamet
savu darba vietu
Pārbaudi, vai telpas pamet arī
Tavi kolēģi
Izejot aiz sevis aizver durvis

Ja telpā ir sadūmojums

Dodies uz drošu pulcēšanās vietu
un gaidi tālākus norādījumus

Izejot aiz sevis aizver durvis

atskanot evakuācijas signālam
vai paziņojumam, darba telpas ir
jāpamet jebkurā gadījumā, pat ja Tev
liekas, ka tā ir viltus trauksme!

Ja liesmas ir nelielas un ja tas
neapdraud Tavu dzīvību, mēģini
dzēst ugunsgrēku, izmantojot
tuvumā esošus ugunsdzēsības
līdzekļus

NEKAVĒJOTIES pamet telpu,
turoties iespējami tuvāk grīdai
(zemei)
Pārbaudi, vai telpas pamet arī
Tavi kolēģi

Atceries –

Ja pamani liesmas, iedarbini
ugunsdrošības signalizāciju un
zvani vienotajam palīdzības
dienestam pa tālruni 112

Ja pamani telpā sadūmojumu,
iedarbini ugunsdrošības
signalizāciju un zvani
vienotajam palīdzības
dienestam pa tālruni 112

NEIZMANTO LIFTU

Neatgriezies savā darba vietā, līdz
to nav atļāvis glābšanas dienests
vai kāda atbildīgā persona

Ja sācies ugunsgrēks

Ja tas nav iespējams vai aptuveni
30 sekunžu laikā tas neizdodas,
NEKAVĒJOTIES pamet telpu un
evakuējies

Pirms atver durvis, pārliecinies,
ka tās nav karstas

NEIZMANTO LIFTU

NEIZMANTO LIFTU

Pārbaudi, vai telpas pamet arī
Tavi kolēģi

Dodies uz drošu pulcēšanās vietu un gaidi tālākus norādījumus
Neatgriezies savā darba vietā, līdz to nav atļāvis glābšanas dienests vai kāda atbildīgā persona
Iepazīsties ar savas darba vietas EVAKUĀCIJAS PLĀNU un
PLĀNU RĪCĪBAI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
Tev JĀZINA, kur atrodas evakuācijas izejas un drošā pulcēšanās vieta

112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis:
Dispečerim jāpastāsta, kas noticis, jānorāda precīza adrese vai jāraksturo notikuma vieta, kur atrodas
cietušais, kā arī skaidri jāatbild uz dispečera uzdotajiem jautājumiem
Šis materiāls ir izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
Informācija par darba aizsardzības jautājumiem – www.osha.lv un www.stradavesels.lv
Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2016. Bezmaksas izdevums.
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