
Mesec požarne varnosti

Komisija za preventivo GZS



Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2015 je namenjen evakuaciji, s
poudarkom na njenem praktičnem izvajanju.



Kaj je evakuacija?

Evakuacija je umik iz objekta na varno. Umikamo se po najhitrejši varni
poti na zbirno mesto. Poteka po evakuacijski poti, ki je narisana v
načrtu evakuacije. Evakuacijska pot je označena z znaki, ki kažejo
smer evakuacije do zbirnega mesta izven objekta, ki je prav tako
označeno.

Za varno izvajanje evakuacije morajo
biti evakuacijske poti proste in
prehodne. Preverite, ali so na
evakuacijski poti ovire (omare,
škatle in podobno), ali so vratne
odprtine in hodniki dovolj široki, ali
so tla nedrseča, nakloni klančin
ustrezni in drugo.



Za gasilce je pomembno, da pregledamo urejenost dovoznih in dostopnih poti ter
delovnih in postavitvenih površin, urejenost zunanjega hidrantnega omrežja,
ustreznost oziroma uporabnost požarnega načrta ter se z osebjem
pogovorimo o različnih načinih izvajanja evakuacije oziroma o medsebojnem
sodelovanju ob izrednem dogodku.

Načrt evakuacije

To je grafični prikaz objekta ali delov objekta, ki prikazuje položaj
posameznega prostora in urejeno gibanje na varno. V njem je vrisana
evakuacijska pot, zbirno mesto, položaj nameščenih naprav, opreme in
sredstev za gašenje ter ročnih javljalnikov požara.



Splošni napotki med evakuacijo

Če ugotovimo, da je v objektu prišlo do požara, ki ga ne moremo omejiti
ali pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, se skušamo čim prej po
varni poti in organizirano umakniti iz prostora in se zbrati na zbirnem
mestu.

Preden odpremo vrata
preverimo, če so topla. V
tem primeru jih ne
odpiramo, saj je na drugi
strani verjetno požar.
Poiščemo drugo pot za
varen umik � če smo v
pritličju, se lahko
evakuiramo tudi skozi okno.



Splošni napotki med evakuacijo

Nikoli ne ugotavljajte vzroka požara, ne iščite vrednih predmetov
oziroma hišnih ljubljenčkov, se ne vračajte v prostor po dokumente
ter drugih vrednih predmetov ipd.



Splošni napotki med evakuacijo

Če je v prostoru veliko dima se plazimo po tleh, ker je tam zrak čistejši.
Usta in nos si pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo.

Izhod iz zadimljenega prostora lažje najdemo, če se gibamo ob stenah.



Kako ukrepati, če je evakuacijska pot blokirana

Zberite vse navzoče v en prostor, če je mogoče z oknom in telefonsko 
povezavo. Zaprite vrata in počakajte gasilce.

Če imate telefon, pokličite na številko 
112. Če ga nimate, kličite na pomoč, 
nekdo drug bo poklical na številko 112 
namesto vas.



Kako ukrepati, če je evakuacijska pot blokirana

Če se dim širi v prostor skozi odprtine
na vratih, jih skušamo zamašiti z
vlažnimi brisačami, posteljnino ali
drugim blagom, da preprečimo
širjenje dima v prostor.

Odprite okno in ostanite ob njem, saj vas bo tako lažje opaziti, v
prostor pa bo dotekal svež zrak.



Kako ukrepati, če je evakuacijska pot blokirana

• če vas je požar ujel v pritličju, se lahko evakuirate skozi okno;

• če ne morete odpreti okna, 
razbijte steklo. Prej se ustrezno 
zavarujte;

• vrzite skozi okno vzmetnice in 
blazino saj lahko ublažijo 
morebiten padec;

• ne skačite skozi okno, temveč 
zlezite skozenj in se spustite na 
tla;

• za otroke, starejše ali funkcionalno 
ovirane osebe določite vrstni red 
evakuacije.



Če vam med evakuacijo zagori obleka

• ne tekajte okoli, saj boste tako pospešili gorenje

• lezite in se valjajte po tleh, dokler plameni na obleki ne ugasnejo, 

• obraz si zakrijte z rokami

• plamene lahko zadušite tudi s plaščem, odejo, požarno odejo in 
podobnim.



Klic v sili: 112

Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo (SMS), če
potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge
reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete
s stacionarnega ali mobilnega telefona (čeprav je račun prazen) v
vseh državah Evropske unije.

Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite:
- kdo kliče,
- kaj se je zgodilo,
- kje se je zgodilo,
- kdaj se je zgodilo,
- koliko je ponesrečencev,
- kakšne so poškodbe,
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
- kakšna pomoč je potrebna.



Klic v sili: 112

Pričakajte gasilce na bližnjem križišču ali ob hiši in jih usmerite
na točno lokacijo požara.

Še pred prihodom gasilcev umaknite parkirana vozila, odprite dvoriščna
vrata ali zapornico in tako ustrezno sprostite dovozno pot.

Po prihodu se poskušajte povezati z vodjo intervencije. Posredujte mu
natančnejše podatke o dogodku ali objektu (npr. kje naj bi bila
pogrešana oseba, kje so najbližji vhod v goreč prostor, glavno
električno stikalo, plinska požarna pipa, hidrant ipd.).



Evakuacija iz visoke stavbe

Sledimo načrtu evakuacije.

Če so v stavbi požarno odporna vrata, naj bodo ves čas zaprta.

Nikoli ne uporabljamo dvigala, umikamo
se po stopnicah. V dvigalu bi lahko
obtičali.

Preštejte število vrat od vašega stanovanja do stopnic na evakuacijski
poti, kar vam lahko pomaga, da se ne zmedete, če boste morali ob
požaru zapustiti stavbo v temi ali dimu;



Evakuacija iz visoke stavbe

Če ne morete varno zapustiti stavbe, se vrnite
v stanovanje in izberite čim varnejši prostor.
Ravnajte se po navodilih »Če je evakuacijska
pot blokirana« in počakajte na gasilce, da vas
rešijo.

O požaru v stavbi obvestite tudi
druge stanovalce.

Ko smo na varnem, pričakamo gasilce in jim posredujemo čim več
informacij o požaru v stavbi (v katerem nadstropju je požar, ali je
kdo ostal v stavbi ipd.).



Evakuacija iz stanovanja
Načrt evakuacije

Če je za vašo stavbo že narejen načrt evakuacije, seznanite z njim vse
družinske člane, sicer priporočamo, da pripravite svoj načrt
evakuacije, pri čemer naj sodeluje vsa družina.

V družini se pogovarjajte in preizkusite, kako zapustiti stanovanje ob
požaru. Pri pripravi načrta evakuacije upoštevajte zmožnosti vseh
družinskih članov, posebej otrok, starejših ali funkcionalno oviranih
oseb.

V načrt evakuacije vrišite tloris stanovanja, pot evakuacije iz stanovanja
oziroma stavbe, mesto, kjer je shranjen gasilnik ali druga oprema za
varstvo pred požarom, in zbirno mesto, na katerem se boste zbrali po
umiku iz stavbe.



Evakuacija iz stanovanja
Načrt evakuacije

V pripravo oziroma seznanitev z načrtom evakuacije vključite tudi
otroke. Pomembno je, da razumejo pomen evakuacije in se zavedajo,
da se pred požarom ne smejo skriti pod posteljo ali v omaro.

Redno skupaj pregledujte načrt evakuacije, pogovarjajte se, kako
ukrepati ob požaru in česa se takrat ne sme storiti. Z otroki se
»igrajte« evakuacijo.

Načrt evakuacije in navodilo za ukrepanje ob požaru naj bosta na vidnem
mestu.



Evakuacija iz stanovanja

Če v stanovanju odkrijete požar, poskušajte zbrati vse navzoče, se
umakniti iz stanovanja skladno z načrtom evakuacije in se zberite na
dogovorjenem zbirnem mestu.

Najboljša evakuacijska pot je običajna pot v stanovanje in iz njega (če
seveda ni zadimljena oz. zajeta v požar). Če je mogoče, določite tudi
drugo evakuacijsko pot.

Razmislite o težavah, ki jih imate lahko 
vi ali vaši najbližji na evakuacijski 
poti.



Evakuacija iz stanovanja

Evakuacijska pot mora biti vedno prosta in prehodna. Redno jo
pregledujte, čistite in nanjo ne odlagajte odvečnih predmetov.

Če so v gospodinjstvu otroci, starejše ali funkcionalno ovirane osebe, 
načrtujte način njihove evakuacije.

Pri evakuaciji iz stanovanja skozi
glavna vrata so ključi zelo 
pomembni, saj nam zaklenjena 
vrata lahko preprečijo varen umik. 
Ključe vedno hranite na istem mestu. 
Vsi družinski člani morajo vedeti, 
kje so shranjeni ključi.



Otroci in evakuacija

Pripravimo in preizkusimo načrt evakuacije!

V družini se pogovorite, kako varno zapustiti stanovanje in ukrepati ob
požaru. Dobro poslušaj, saj ti taki pogovori lahko rešijo življenje.

Skupaj s starši narišite tloris prostorov
vašega stanovanja. Vrišite najhitrejšo
varno evakuacijsko pot iz stanovanja.

S starši se sprehodi po vrisani
evakuacijski poti in si oglej zbirno mesto.



Otroci in evakuacija

Pripravimo in preizkusimo načrt evakuacije!

Zapomni si, da mora biti evakuacijska pot vedno prehodna, zato naj taka
tudi ostane. Starše opomni, če na evakuacijski poti opaziš ovire. Prav
tako si zapomni, kje hranite ključe stanovanja, saj nam varen umik iz
stanovanja lahko preprečijo zaklenjena vrata.



Otroci in evakuacija

Kako poteka evakuacija?

Če opaziš v stanovanju dim ali ogenj, 
se ne ustraši. Nikoli ne poskušaj 
pogasiti ognja sam. Če je mogoče, o 
tem takoj obvesti odraslo osebo ali 
pokliči na številko 112.

Ne obotavljaj se in takoj steci ven. 
Spomni se vaj evakuacije in ravnaj, 
kot ste se dogovorili.



Otroci in evakuacija

Kako poteka evakuacija?

Ne uporabljaj dvigala. Pojdi po 
stopnicah.

Ko si zunaj, se nikoli ne vračaj 
v goreče stanovanje, niti po 
najljubšo igračo ali hišnega ljubljenčka.



Otroci in evakuacija

Kako poteka evakuacija?

Če ob požaru staršev ni doma, jim sporoči, da je s teboj vse v redu.

Ker se otroci niso skrivali, so jih gasilci hitro rešili.

Med požarom se ne skrivajte 
v omare ali pod posteljo.



Vaja evakuacije

Vajo evakuacije izvajajte skupaj z vsemi, ki se v posameznem objektu
običajno nahajajo, tudi z gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi
ter gibalno oviranimi osebami in z osebami, ki jim pomagajo. Na vaji
preverite, ali so načrtovane rešitve ustrezne. Po vaji odpravite
ugotovljene nepravilnosti. Vajo evakuacije ponovite najmanj enkrat na
leto.

Nosilci izvedbe evakuacije so osebe odgovorne za izvajanje 
evakuacije v organizaciji! 

Gasilci lahko pri evakuaciji le pomagajo, saj so njihove naloge vezane 
predvsem na gašenje in reševanje.



HVALA ZA POZORNOST!

več informacij na:

www.sos112.si


