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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σελ.1/1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. Σε περίπτωση που ανακαλύψετε φωτιά:
I. Θέσετε σε λειτουργία το συναγερμό από το πλησιέστερο κομβίο αναγγελίας φωτιάς. Αν
μπορείτε, σβήστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την
ατομική σας ακεραιότητα.
II. Εκκενώσετε με τάξη και ασφάλεια το χώρο εργασίας σας
III. Αν υπάρχει χρόνος κλείσετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα πίσω σας
IV. Μην σπαταλείτε χρόνο ψάχνοντας για τα προσωπικά σας αντικείμενα
V. Βοηθήστε άτομα τα οποία ίσως χρειάζονται τη βοήθεια σας
VI. Προχωρήστε στο χώρο συγκέντρωσης που βρίσκεται στο γρασίδι μπροστά από τα κεντρικά
κτίρια του ΡΙΚ
VII. Μην μπείτε ξανά στα κτίρια του ΡΙΚ αν δεν πάρετε οδηγίες από τους υπευθύνους
Αν ακούσετε το συναγερμό να ηχεί για δεύτερη φορά εκκενώστε το κτίριο με τάξη και
ασφάλεια.
Ο χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης βρίσκετε στο γρασίδι μπροστά
από τα κεντρικά κτίρια του ΡΙΚ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
I.
II.

∆ώστε οδηγίες προς τα μέλη του προσωπικού να εκκενώσουν το χώρο
Βεβαιωθείτε ότι οι έγκυες, τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
με ιδιαίτερη προσοχή

θα αντιμετωπιστούν

III.

Ελέγξτε τα γραφεία, διαδρόμους, αποχωρητήρια ότι δεν έχει μείνει
ακολούθως εκκενώστε τον όροφο

κανένας

IV.

Αν υπάρχει χρόνος κλείσετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα πίσω σας

V.
VI.

Με την άφιξη σας στο χώρο συγκέντρωσης έκτακτης ανάγκης
όλα τα άτομα του χώρου σας έχουν
εκκενώσει το κτίριο

διενεργήστε

πίσω

και

αναφορά

ότι

Μην θέσετε σε κίνδυνο την ατομική σας ακεραιότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
I.

Όταν ακούσετε συναγερμό ελέγξτε τον πίνακα πυρανίχνευσης. Σταματήστε τη λειτουργία του
συναγερμού μέχρι να επιθεωρήσετε το χώρο που έδειξε ο πίνακας.

II.

Αν υπάρχει όντως έκτακτη ανάγκη θέσετε σε λειτουργία το συναγερμό ενεργωποιόντας το
πλησιέστερο κομβίο αναγγελίας φωτιάς.

III.

Κατευθυνθείτε στο χώρο συγκέντρωσης προσωπικού.
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