IZVLEČEK POŽARNEGA REDA
V skladu s pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11, 101/11)

Veljavnost: FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM
Sistem varstva pred požarom ureja ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (Ur. l. RS 03/07, 09/11). Vsaka oseba,
ki dela ali se nahaja v prostorih obravnavanega objekta je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka
oseba je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov varstva pred
požarom.

Glede na velikost in namembnost prostorov je predvideno število uporabnikov objekta do 2.535.

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM
Vsaka nepravilnost oziroma nevarnost za nastanek požara je potrebno takoj sporočiti zaposlenim, le ti pa po presoji
odgovorni osebi za varstvo pred požarom.
Gasilniki in ostala sredstva namenjena požarni varnosti, morajo biti vedno na svojih mestih ter redno vzdrževana in
pregledovana, dostop do njih pa vedno prost. Po končanem delu preverite, če so odstranjeni vsi možni viri za
nastanek požara, izklopljena vsa glavna elektro stikala in drugi energetski dovodi.
Prepovedana je uporaba
ognja in kajenje.

Z nevarnimi snovmi odprtega
ravnajte po navodilih
proizvajalca.

Vzdržujte red in čistočo. Vse nevarne in gorljive odpadke je potrebno dnevno
odstranjevati.
Pred pričetkom vzdrževalnih in drugih del, ki lahko predstavljajo nevarnost za
nastanek požara je potrebno zagotoviti požarno stražo.
Zagotovite neoviran dostop do gasilnih sredstev in naprav za izklop električnega
toka ter proste poti za evakuacijo.

III. UKREPI V PRIMERU POŽARA
OSTANITE MIRNI IN PRISEBNI!
Ocenite velikost požara. Če je požar v začetni fazi in ga lahko pogasite brez
nevarnosti zase ali druge ljudi, uporabite razpoložljiva gasilna sredstva (gasilniki,
notranji hidranti).

Če nastalega požara sami ne morete pogasiti:

Sprožite ročni javljalnik požara in pokličite:

CENTER ZA OBVEŠČANJE 112 (POLICIJA 113)
in javite:

- kdo kliče,
- kje (kaj) gori,
- ali so ljudje v nevarnosti in bo potrebno reševanje,
- obseg požara in ali je možnost širitve na sosednje objekte.
Opozorite ogrožene osebe in poskrbite za evakuacijo nemočnih.
V objektu zaprite dovode električne energije (izklop glavnih stikal) in drugih
energetskih virov.

ZAPRITE GLAVNI PLINSKI POŽARNI VENTIL
Objekt zapustite po evakuacijskih poteh, pri tem upoštevajte
navodila odgovornih. Evakuacijske poti zavarujte pred zadimljenjem
in se zberite na varnem (evakuacijskem) mestu izven objekta.
Uporaba dvigala je v primeru požara PREPOVEDANA!
Podpis odgovorne osebe:
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