TEGEVUSJUHEND TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISEKS
LÄÄNE- VIRU RAKENDUSKÕRGKOOLIS

ÜLDISED NÕUDED TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISELE : Tulekahju
avastanud isik helistab päästeteenistusse numbril 112 ja teavitab kooli juhtkonda (Mati
Noorväli – tel. 53409403 ( või õhtusel ajal valvurit), siis õppehoones ning ühiselamus
olevaid töötajaid ning üliõpilasi.
Kui ATS (automaatne tuletõrjesignalisatsioon) ise tööle ei lülitu, siis tuleb kasutada koridori
välisuste juures olevaid häirenuppe. Tegutsemise kord:



purusta nuppu kattev klaas;
vajuta nupule.

Evakuatsiooni algust tähistab pidev kellahelin või hüüded “Eriolukord. Evakueeruda”.
7.1. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või
päästmine ohustatud alast.
7.2.Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
1) teatama viivitamatult häirekeskusele telefonil 112 , kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb
ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning
vastama valvetöötaja esitatud küsimustele,
2) hoiatama ohtu sattunud inimesi,
3) sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni, tõkestamaks tule levikut;
4) võimaluse piires asuma tuld kustutama,
5) elektriseadmete kustutamisel tuleb veenduda, et seade ei oleks voolu all.
7.3. Tulekustutus- ja päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik või objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
1) tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
2) võimalikust ohust inimestele,
3) muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid vms),
4) kui palju on hoones inimesi, kas on vigastatuid, kas põlemiskoha vahetus läheduses on
inimesi.

TULEKAHJULE SAABUNUD JUHTKONNA ESINDAJA KOHUSTUSED:



kontrollib, kas tuletõrje on välja kutsutud;



vajadusel organiseerib üliõpilaste ja töötajate evakueerimist hoonest ja organiseerib
kontrollimist, kas hoones olnud töötajad ning üliõpilased on hoonest lahkunud;
 tagab tulekahju kustutamisest osavõtvate inimeste kaitsmise võimalike
konstruktsioonivaringute, elektrivooluga vigastamise ja mürgituste ning põletuste eest;







organiseerib evakueerimist vahetunni ajal, peale tunde ja koolivaheajal
organiseerib esmast tulekustutamist;
määrab isiku, kes annab vajalikku informatsiooni saabuvale päästemeeskonnale;
vajadusel organiseerib elektrivoolu väljalülitamise pealülitist;
võimaluse korral organiseerib vara evakueerimist;
surub maha paanika tekitamise katsed, kasutades selleks kõiki vajaminevaid meetodeid ja
vajadusel ka jõudu;
 annab tuletõrjele lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta, kuidas on organiseeritud
evakueerimist ja kustutustöid ja kui palju on objektil inimesi;
 vajadusel eraldab kustutustööde abistamiseks lisatööjõudu;
 organiseerib kustutustööde juhi nõudmisel kommunikatsioonide välja- ja ümberlülitusi ja
kannab sellest ette päästeteenistusele.

ISIK, KES ANNAB INFORMATSIOONI PÄÄSTEKOMANDOLE:
Teatab:







mis ja kui suures ulatuses põleb;
kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
millised on muud tulekahjuga kaasnevad ohud (elekter, kemikaalid jne.);
elektrikilpide asukohad;
kus asub tuletõrje- veevõtukoht
elektrikilpide võtmed asuvad:

peahoones sekretäri või valvuri käes
ühiselamus nr1. – elektrikilbi võti komandandi või valvuri käes
ühiselamus nr. 2- automaatkaitsmed, alajaamas väljaspool hoonet peakaitse
garaaž- töökojas kilbi peal
võimlas asub kilp katlamajas, öösel võti valvuri käes, päeval sekretäri, elektriku või
majandusjuhataja käes

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL MÕDRIKU
ÕPPEHOONES G:
7.7. Evakuatsiooni algust tähistab pidev kellahelin ja hüüded “ Eriolukord. Evakueeruda!”

Õpetaja, kes on tunnis:


hindab liikumistee ohutust;
juhib üliõpilaste evakueerimist, annab korraldusi rahulikult ja selge häälega ning
püüab ära hoida paanikat, lülitab välja elektriseadmed, sulgeb klassiukse, kuid ei
lukusta seda, hoones olevad õpetajad vastutavad üliõpilaste evakueerimise eest
vahetunni ajal;




teab (peab arvestust), mitu üliõpilast oli tunnis;
teatab üliõpilastele kogunemiskoha ( parkimisplats õppehoone ees), sest seal on vaja
läbi viia üliõpilaste kohaloleku kontroll;
 peale üliõpilaste kohaloleku kontrolli ja loa saamist viib õpilased varjule
ühiselamusse;
 evakueerimiseks kasutatakse lähimat trepikoda, esimesel korrusel saab vajadusel
kasutada õpperuumis nr 115 asuvaid väljapääse.

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL MÕDRIKU
ÕPPEHOONETES A ja B:
7.7. Evakuatsiooni algust tähistab pidev kellahelin ja hüüded “ Eriolukord. Evakueeruda!”
Õpetaja, kes on tunnis:


hindab liikumistee ohutust;
juhib üliõpilaste evakueerimist, annab korraldusi rahulikult ja selge häälega ning
püüab ära hoida paanikat, lülitab välja elektriseadmed, sulgeb klassiukse, kuid ei
lukusta seda, hoones olevad õpetajad vastutavad üliõpilaste evakueerimise eest
vahetunni ajal;




jätab meelde, mitu üliõpilast oli tunnis;
teatab üliõpilastele kogunemiskoha (lipuväljak), sest seal on vaja läbi viia üliõpilaste
kontroll, kogunemiskohtadeks on õppehoones G hoone ees olev parkimisplats; hoones
A lipuväljak;
 peale üliõpilaste kohaloleku kontrolli viib õpilased varjule ühiselamusse
 evakueerimiseks kasutatakse lähimat trepikoda, esimesel korrusel saab vajadusel
lahkuda akende kaudu.



lahkuda akende kaudu I korrusel, kui muud teed on tõkestatud.

Valvuri tegevus kella 16.00- 8.00:
1. Märgates tulekahju või signalisatsiooni tööle hakkamist, tee kindlaks tulekolde
asukoht.(visuaalselt või puldi näit).

2. Teavita häirekeskust telefonil 112.
Teata : aadress, kus põleb, mis põleb, oma perekonnanimi ja telefoni number kust helistad.
3. Öisel ajal ava hoone sissekäigud hoones A.
4. Kontrolli, et kõik trepikoja uksed oleks avatud.
5. Hoiata ohtu sattunud inimesi hüüetega ”ERIOLUKORD EVAKUEERUDA”
6. Veendumaks, et tubadesse ei jääks inimesi, koputa tubade ustele ja korda “ERIOLUKORD
EVAKUEERUDA”
Vajadusel teata, et kogunemiskohaks on mõisahoone saal ja rõduauditoorium.
7. Teavita kooli juhtkonda: Mati Noorväli – tel. 53409403
8. Tulekolde isoleerimiseks sule võimalusel uksed ja aknad. Kui ei ole ohtu enda ja teiste
elule asu kustutama tulekollet, mille suurus ei ületa ühte ruutmeetrit.
9. Tuletõrje saabudes teata:






tulekolde asukoht ja ulatus;
kas ohustatud alal võib viibida inimesi;
veevõtukoht;
elektrikilbi asukoht;
muudest tulekahjuga seotud asjaoludest.

ÜHISELAMUTES:
Päevasel ajal:
Tulekahju avastanud isik teatab sellest päästeteenistust telefoni numbril 112.
Kutsub kohale juhtkonna esindaja.

Käib läbi ühiselamu korrused ja teatab tulekahjust hüüdega “Eriolukord.
Evakueeruda!”.
Asub võimaluse korral teostama kustutustöid.
Vajaduse korral annab vajalikku teavet saabunud tuletõrjekomandole.
Õhtusel ja öisel ajal:
Tulekahju avastanud isik või valvur teavitab sellest päästeteenistust telefoni numbril 112.
Käib läbi ühiselamu korrused ja teatab tulekahjust hüüdega “Eriolukord. Evakueeruda!”
Võtab kaasa üliõpilaste nimekirjad.
Üliõpilased kogunevad mõisahoone saali ja rõduauditooriumisse.
Ühiselamus nr. 1 ja 2 saab kasutada hoonest lahkumiseks ka tuletõrjeredelit.
Teavitab tulekahjust kooli juhtkonda.
Kontrollib et, põlevasse hoonesse ei jääks inimesi.
Asub võimaluse korral teostama kustutustöid.
Vajaduse korral annab vajalikku teavet saabunud tuletõrjekomandole.
Kui trepikojad on tule poolt ära lõigatud, siis minna korrustel olevatesse WC-sse või
jääda tuppa ja toppida uksevahed kinni.

VÕIMLAS:
Päevasel ajal:
Võimlemisõpetaja või isik, kes kasutab võimlat helistab päästeteenistusse numbril 112 ja
teatab tulekahjust hüüdega “Eriolukord. Evakueeruda!”
Organiseerib üliõpilaste või teiste võimlakasutajate evakueerimist.
Kutsub kohale juhtkonna esindaja.
Asub võimaluse korral teostama kustutustöid.
Vajaduse korral annab vajalikku teavet saabunud tuletõrjekomandole.
Õhtusel ja ööajal jälgib võimlat valvur.

GARAAŽ- TÖÖKOJAS:

Tulekahju avastanud isik teavitab tulekahjust hoones olevaid inimesi (õppeklassides,
puutöökojas või garaažis)


avab uksed, et vabastada evakuatsiooniteed;



tööajal tulekahju avastanud isik helistab päästeteeistusse numbril 112. Selleks kasutab
kas mobiiltelefoni või lähimat telefoni õppehoones;



kutsub kohale juhtkonna esindaja;





asub võimaluse korral teostama kustutustöid;
vajaduse korral annab vajalikku teavet saabunud tuletõrjekomandole;
õhtusel ja öisel ajal jälgib garaaž-töökoda õppehoone valvur. Paigaldatud on ka ATS.



lülitab välja elektriseadmed, sulgeb klassiukse, kuid ei lukusta seda;

ÕHTUSEL AJAL, NÄDALALÕPPUDEL, KOOLIVAHEAJAL:





tulekahju avastanud isik (valvur, õpetaja või muu töötaja) kutsub välja tuletõrje
numbril 112;
käib läbi kiirelt korrused ja hüüdega “Eriolukord. Evakueeruda” teavitab majas
olevaid inimesi;
avab tagavaraväljapääsu;
teavitab olukorrast juhtkonna esindajaid;



määrab ühe isiku ootama päästekomandot, et anda tuletõrjujatele vajalikku
informatsiooni;




võtab kaasa tubade nimekirja, et läbi viia üliõpilaste kontroll;
võimaluse korral asub teostama tulekustutustöid.

Kui trepikojad on tule poolt ära lõigatud, siis minna korrustel olevatesse WC-sse või
jääda tuppa ja toppida uksevahed kinni ning oodata tuletõrje saabumist.

TULETÕRJEVAHENDITE KASUTAMINE JA KOOSTÖÖ TULETÕRJE
MEESKONNAGA

Tulekahju korral lähtu eelkõige põlemise suurusest ja põlevmaterjali liigist, kas kasutada
pulberkustuteid või tuletõrjehüdrante.
Tulekustutiga töötamisel pea meeles:


võta tulekustuti ja uuri tema kasutusjuhendit;



välistingimustes tuleb kustutajal tulekolde suhtes valida tuulepealne asend;



tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb tulekustutusaine suunata kõige
intensiivsema põlemise kohta. Põlevale pinnale tulekustutusainet kandes tuleb
kustutada leeke järkjärgult väiksemaks;



lahtistes madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb
tulekustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitatavalt vastu mahuti
siseseina. Selliselt kustutades valgub tulekustutusaine alla ja kattes põleva vedeliku
pinna, isoleerib selle ümbritsevast õhuhapnikust ning kustutab põlemise;



mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järkjärgult katta
tulekustutusainega kogu põlev pind;



süsihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustutit hoida võimalikult
vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist;



külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti
väljalaskelehtrist, samuti ei tohi juga suunata inimese katmata kehaosale;



kui süsihappegaaskustutit kasutati ruumis, tuleb pärast tulekustuti kasutamist kõigil
ruumist väljuda ning ruumi tuulutada.

Tuletõrje- ja päästekomando saabumisel teatage selle juhile:






mis ja kui suures ulatuses põleb;
kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
muud tulekahjuga kaasnevad ohud;
elektrikilpide asukohad;
ära lahku, sest võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

