POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
pro bytové domy ve správě MÍR, stavební bytové družstvo
Bedřichovická 21, Brno

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení
rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze.

1. POVINNOSTI OSOB

- Při každém požáru je třeba zachovat klid a rozvahu.
- Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna se pokusit jej ihned uhasit, a to za použití všech
dostupných prostředků, nebo se pokusit zamezit jeho dalšímu šíření.
- Je-li požár většího rozsahu a nelze jej uhasit dostupnými prostředky nebo zamezit jeho šíření, je každý
povinen okamžitě v budově vyhlásit požární poplach voláním “HOŘÍ“ a ohlásit požár na ohlašovnu
požáru HZS JmK

 150

nebo

 112

a sdělit: kde hoří - co hoří - kdo volá - odkud volá (tel. číslo) - zraněné osoby.
Následně požár co nejdříve ohlásit správci domu

2. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

- Při požáru je povinností zajistit vypnutí el. proudu, zajistit uzavření hlavního přívodu plynu, a podle
možností zajistit odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru, dále
zajistit, aby všechny osoby opustily ohrožený prostor s využitím volných únikových cest.
- Při evakuaci je zakázáno vstupovat do výtahu, není-li tento viditelně označen jako výtah evakuační.
- Tam, kde je instalováno zařízení na odvod tepla, kouře a zplodin hoření, musí být uvedeno do chodu.
- Dále je třeba zajistit odjezd všech vozidel z místa ohrožení.

POZOR: K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda,
vodní ani pěnové hasicí přístroje nebo hydranty z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem!

Všechny osoby zdržující se v ohrožených prostorech jsou povinny zachovat klid a rozvahu, urychleně
opustit budovu, pomáhat při evakuaci dětí, nemocných a starých osob, a shromáždit se venku před
budovou. Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům velitele.

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených
osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý
je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové linky:

Pohotovostní a havarijní služby:

Hasiči
Lékařská záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
Elektřina, voda, plyn

V Brně dne 14. 12. 2020
Schváleno usnesením představenstva družstva č. 717/20 dne 14. 12. 2020.
PPS zpracoval: Ing. Ladislav Klimeš, osoba odb. způs. č. Z-TPO-25/2018
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