WYCIĄG Z INSTRUKCJI
BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO
ICZMP W ŁODZI
PoŜary w obiektach szpitalnych wiąŜą się zawsze z duŜym zagroŜeniem dla zdrowia i Ŝycia
wielu osób (pacjentów oraz personelu). Personel szpitala zauwaŜywszy poŜar jest zmuszony
do równoczesnej koordynacji: działań gaśniczych (do czasu przyjazdu jednostek ochrony
przeciwpoŜarowej), ewakuacji oraz współpracy z pozostałym personelem oraz dyrekcją. Na
powodzenie powyŜszych działań decydujący wpływ ma: czas reakcji na powstałe zagroŜenie
w tym powiadomienie słuŜb ratowniczych i podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych
(ugaszenie poŜaru w zarodku oraz ewakuacja osób bezpośrednio zagroŜonych) oraz
znajomość obiektu pod względem występujących warunków ochrony przeciwpoŜarowej.

ZASADY ZAPOBIEGANIA POśAROM
1. Palenie tytoniu jest zakazane na terenie całego kompleksu Szpitala.
2. Zabrania się uŜywania otwartego ognia we wszystkich obiektach Szpitala, poza
stanowiskami pracy odpowiednio przygotowanymi.
3. Zabrania się opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy zostały
wyłączone wszelkie urządzenia technologiczne, elektryczne, gazowe itp. mogące przyczynić
się do powstania poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia.
4. Zabrania się uŜytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub
w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeŜeli
moŜe się to przyczynić do powstania poŜaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.
5. Zabrania się dokonywania napraw urządzeń i instalacji elektrycznych przez osoby
nieposiadające odpowiednich uprawnień.
6. Zabrania się stosowania na punkty świetlne osłon z materiałów palnych
w odległości mniejszej niŜ 5 cm od Ŝarówki oraz przeciąŜania i prowizorycznego podłączania
urządzeń elektrycznych.
7. Zabrania się przechowywania materiałów nasączonych lub zanieczyszczonych
substancjami łatwo zapalnymi, utleniającymi się poza zamkniętymi pojemnikami
wykonanymi z materiałów niepalnych. NaleŜy je co najmniej raz na dobę usuwać
z pomieszczeń pracy i niszczyć w bezpieczny poŜarowo sposób.
8. Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:
• składowanie wszelkich materiałów, a przede wszystkim materiałów palnych,
• umieszczanie przedmiotów w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość
poniŜej wymaganych wartości,
• ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających
ewakuację,
• zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŜliwiający ich natychmiastowe
uŜycie,
• uŜytkowanie drzwi przeciwpoŜarowych niezgodnie z instrukcją obsługi lub w sposób,
który uniemoŜliwia ich prawidłowe funkcjonowanie w razie poŜaru;
9. Zabrania się uniemoŜliwiania lub ograniczania dostępu do:
• gaśnic i urządzeń przeciwpoŜarowych, tj. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych itp.,
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•

wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych
instalacji gazowej,
• przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu,
• przycisków uruchamiania klap oddymiających,
• czujek dymowych i klap oddymiających,
• central sterujących urządzeniami przeciwpoŜarowymi.
10. Zabrania się uŜywania gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpoŜarowych
do innych celów niezwiązanych z ochroną przeciwpoŜarową.

ZACHOWANIE PERSONELU PO ZAUWAśENIU POśARU:
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Zaalarmować pozostały personel przebywający na oddziale oraz Kierownika
Kliniki/Oddziału/ Lekarza DyŜurnego/ Pielęgniarkę Oddziałową/Pielęgniarkę
DyŜurną,
Wcisnąć najbliŜszy przycisk ROP – Ręczny Ostrzegacz PoŜarowy,
JeŜeli
jesteś
na
swoim
stanowisku
pracy
poinformować
swojego
przełoŜonego(osobiście lub telefonicznie), albo Ochronę Obiektu o zaistniałym
zagroŜeniu,
JeŜeli jesteś poza swoim stanowiskiem pracy a widzisz poŜar, zaalarmować osobę
funkcyjną właściwą dla terenu na którym się znajdujesz lub Ochronę Obiektu.
JeŜeli osoba funkcyjna została poinformowana, to ona informuje słuŜby ratownicze
tel. 112 lub 998, a następnie Ochronę Obiektu.
Rozpocząć wyprowadzanie pacjentów z sal, w których doszło do poŜaru oraz starać
się przewidzieć dalszy bieg wydarzeń (dotyczy to równieŜ zadymienia pomieszczeń).
Przenieść pacjentów w bezpieczne miejsce (do innej strefy poŜarowej- za drzwi
przeciwpoŜarowe), w którym mogą oczekiwać na dalsze decyzje odnośnie ewakuacji.
Nie uŜywać do ewakuacji wind!!
W miarę posiadanych moŜliwości rozpocząć walkę z ogniem przy uŜyciu podręcznego
sprzętu gaśniczego (gaśnice i hydranty wewnętrzne).
Za natychmiastowe zaalarmowanie telefoniczne Państwowej StraŜy PoŜarnej, są
odpowiedzialni:
a. jako pierwszy – osoba funkcyjna na terenie na którym powstał poŜar – alarmuje straŜ
poŜarną, po czym zawiadamia Ochronę przekazuje informację, Ŝe straŜ poŜarna jest juŜ
powiadomiona,
b. zawsze pracownik ochrony, który zauwaŜy poŜar albo który zostanie poinformowany
przez pracowników lub osoby postronne o poŜarze.
JeŜeli pracownik ochrony otrzyma informację telefoniczną o poŜarze, powinien
bezzwłocznie alarmować straŜ poŜarną. Nie czekać na potwierdzenie poŜaru,
Pracownik ochrony, który zauwaŜył poŜar alarmuje natychmiast bezpośrednio straŜ
poŜarną (tel. 998 lub 112),

Decyzję o ewakuacji oddziału podejmuje Kierownik Kliniki/Lekarz DyŜurny Oddziału
po ocenie sytuacji.
JeŜeli zostanie podjęta decyzja o ewakuacji oddziału naleŜy pamiętać aby:
• Po zakończeniu ewakuacji sali chorych umieścić znak informujący o zakończeniu
ewakuacji pacjentów np. poduszka umieszczona przed drzwiami.
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•
•
•
•
•
•

Zamknąć zawory gazów medycznych
Zapewnić droŜność
ść korytarzy i nie blokować
blokowa drzwi.
Pozamykać wszystkie okna na kondygnacjach znajdujących
znajduj cych się
si powyŜej miejsca
powstania poŜaru,
aru, wyłączyć
wyłą
klimatyzację i wentylację.
Pozamykać wszystkie drzwi przeciwpoŜarowe.
przeciwpo
Sprawdzić stan ilościowy
ściowy
ciowy ewakuowanych pacjentów i personelu w punkcie ewakuacji.
Zapewnić ciągłość opieki medycznej ewakuowanym pacjentom

Ewakuacja szpitala moŜe być::
1.
ewakuacją częściowąą szpitala (tj. do innej strefy znajdującej
ącej się
si na tej samej
kondygnacji lub ewakuacji zagroŜonego
zagro
oddziału/kondygnacji na zewnątrz
ątrz budynku),
budynku)
2.
ewakuacją całkowitą szpitala (ewakuacja wszystkich pacjentów i personelu z budynku
na zewnątrz). Ewakuacja całego szpitala jest ostatecznością.
W przypadku powstania poŜaru
Ŝaru w budynku A na kondygnacjach 3,4,5 przyjęty
przyję sposób
ewakuacji opisano poniŜej
Np. poŜar w przestrzeni 1
Ewakuacja pacjentów i personelu do przestrzeni 3 lub 6 (odrębna
(odr bna strefa poŜarowa)
poŜ
za drzwi
poŜarowe do pomieszczeńń na tej samej kondygnacji
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Ewakuacja budynek A piętro 1

4

Ewakuacja budynek A poziom 0 (parter)

5

Ewakuacja budynek A poziom -1

6

Ewakuacja budynek B poziom -1

7

Ewakuacja budynek B poziom 0

8

Ewakuacja budynek B poziom 1

9

Ewakuacja budynek B poziom 2
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SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU POśAROWEGO:
PO AROWEGO:
1.

Przy uŜyciu
yciu systemu sygnalizacji poŜarowej,
po arowej, w której skład wchodzi m.in.:

•
Czujka poŜarowa – element automatycznej
detekcji poŜaru,
aru, z którego sygnał w przypadku
powstania
zadymienia
jest
automatycznie
przekazywany do centrali sygnalizacji poŜaru.
po
Zdjęcia przedstawiają czujkę dymu oraz wskaźnik
zadziałania czujki, która znajduje się
si w przestrzeni
między sufitowej.

•
Ręczny
czny Ostrzegacz PoŜarowy
Po
(ROP) - przycisk
alarmowy uruchamiany jest przez osobę
osob która zauwaŜyła
poŜar/zadymienie.
ar/zadymienie. Sygnał jest automatycznie przekazywany
do centrali sygnalizacji poŜaru
Ŝaru.

2.
Przy uŜyciu wewnętrznej
ętrznej łączności
ł
ci przewodowej lub telefonii komórkowej
komórko
osób
funkcyjnych w szpitalu. Numery alarmowe 998 lub 112
3.
Przy uŜycia
ycia Systemu Sygnalizacji PoŜarowej,
Po arowej, który przekazuje alarm poŜarowy
po
automatycznie bezpośrednio
rednio do Państwowej
Pa
StraŜy PoŜarnej
arnej (w chwili obecnej takie
wyposaŜenie
enie posiada tylko część klinik).
System sygnalizacji poŜaru
Ŝaru (SSP) stanowi podstawowe zabezpieczenie obiektu przed
rozprzestrzenianiem się ognia. Zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego
powstaj
poŜaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie
źródła poŜaru daje więcej
cej czasu na przeprowadzenie
eprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną
ochronę zgromadzonych w nim dóbr.
Elementy Systemu Sygnalizacji PoŜarowej
Po
oprócz wyŜej
ej wymienionych czujek i ręcznych
r
ostrzegaczy poŜarowych to:
Centrala Sygnalizacji PoŜaru
Ŝaru (CSP) - główny
element sterujący
cy wszystkimi urządzeniami
przeciwpoŜarowymi systemu.
systemu Po otrzymaniu
informacji o alarmie od czujek poŜarowych
po
lub
ręcznych
cznych ostrzegaczy poŜarowych
poŜ
steruje
oddymianiem klatek schodowych, windami,
klapami poŜarowymi i wentylacją,
wentylacj monitoruje
stan zamknięcia
cia drzwi przeciwpoŜarowych
przeciwpo
uruchamia dźwiękowy
kowy system ostrzegawczy.
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Drzwi przeciwpoŜarowe – zamontowane są na granicach stref
poŜarowych oraz na klatkach schodowych uniemoŜliwiając
przedostanie się dymu i ognia do sąsiedniej strefy poŜarowej.
Stanowią bardzo waŜny element bezpieczeństwa w szpitalu.
Sterowane są automatycznie z centrali poŜarowej. W przypadku
wykrycia zagroŜenia przez elementy wykrywacze systemu
(czujki, ROP) drzwi zostaną automatycznie zamknięte (nastąpi
zwolnienie
trzymaczy
i/lub
zadziałają
samozamykacze). Ich sprawne działanie
umoŜliwia
szybką
ewakuację
personelu
i pacjentów do sąsiedniej bezpiecznej (wolnej od dymu i ognia) strefy
znajdującej się na tej samej kondygnacji.
NaleŜy bezwzględnie pamiętać, aby nie blokować drzwi poŜarowych
i dymoszczelnych w sposób inny niŜ zaleca producent (np. kliny), nie
zastawiać
ich
np.
elementami
wyposaŜenia
wnętrza
uniemoŜliwiających ich zamknięcia w przypadku alarmu
Drzwi poŜarowe są oznaczone piktogramem.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO - przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów
ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu
sygnału z systemu sygnalizacji poŜarowej, a takŜe na Ŝądanie operatora. W dźwiękowych
systemach ostrzegawczych klasyczny system sygnalizacji syrenami zastąpiony zostaje
głośnikami, przez które rozgłaszany jest zrozumiały komunikat. Dźwiękowy system
ostrzegawczy jest programowalny. W sytuacji zagroŜenia uruchamia on wcześniej nagrane
komunikaty słowne.
Mimo ogłoszenia komunikatu o ewakuacji przez Dźwiękowy System Ostrzegawczy
(DSO) decyzję o ewakuacji pacjentów z danego oddziału, kliniki (strefy poŜarowej)
podejmuje Kierownik Kliniki/Oddziału/Zakładu lub Lekarz DyŜurny po zapoznaniu się
z sytuacją.

Instalacja wentylacji poŜarowej na klatkach schodowych –
niektóre klatki schodowe w budynku szpitala zostały wyposaŜone
w urządzenia oddymiające. W przypadku alarmu poŜarowego SSP
otwiera klapy dymowe znajdujące się w
dachu oraz drzwi znajdujące się na parterze.

Istnieje równieŜ moŜliwość ręcznego
uruchomienia systemu poprzez wciśnięcia
przycisku „ODDYMIANIE”
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GRUPY POśARÓW
ary materiałów stałych,
stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których
PoŜary
spalanie zachodzi z tworzeniem Ŝarzących się węgli. MoŜna
Ŝna do nich zaliczyć
zaliczy
między
dzy innymi poŜary:
po
słomy, drewna, papieru, węgla,
gla, tkanin itp.
PoŜary
ary cieczy i materiałów stałych topiących się. MoŜna
Ŝna do nich zaliczyć
między
dzy innymi poŜary:
poŜ
nafty, benzyny, alkoholi, parafiny itp.

PoŜary gazów.. MoŜna
Mo
do nich zaliczyć między
dzy innymi poŜary:
po
gazu
miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu itp.

PoŜary metali.. MoŜna
Mo
do nich zaliczyć między innymi poŜary:
Ŝary: sodu, glinu,litu,
potasu, rubidu itp.

PoŜary
ary produktów Ŝywnościowych (tłuszczów i olejów)

PODR
PODRĘCZNY
SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnice śniegowe
Gaśnice
nice tego typu wykonywane są jako wysokociśnieniowe butle zaopatrzone w zawór
i dyszę wylotową.. Zbiorniki tych gaśnic
ga
poddawane są stale oddziaływaniu wysokiego
ciśnienia i w związku
zku z tym są
s wyposaŜone w zawór bezpieczeństwa
stwa (przeponę).
(przepon Gaśnica
tego
typu
moŜe
byćć
u
uŜyta
do
gaszenia
poŜarów
arów
grup
B
i
C.

Sposób uŜycia: trzymającc za dyszę
dysz otworzyć zawór i skierować strumień CO2 na ognisko
poŜaru.
aru. W czasie gaszenia gaśnicę
ga
i dyszę naleŜy trzymać tylko za uchwyty. PoniewaŜ
Poniewa
wypływający
cy z dyszy dwutlenek węgla
w
silnie oziębia się,, nie wolno uŜywać
u
gaśnic
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śniegowych do gaszenia ludzi. Gaśnicę naleŜy chronić przed moŜliwością nagrzania się
powyŜej 35ºC.
Gaśnice proszkowe
Gaśnice tego typu wykonywane są w dwóch odmianach: pod stałym ciśnieniem, w których
środek gaśniczy znajduje się w zbiorniku stale pod ciśnieniem gazu roboczego
oraz
z
dodatkowym
zbiornikiem
zawierającym
gaz
roboczy.
W pierwszym przypadku wypływ proszku przez dyszę jest moŜliwy bezpośrednio po
wyciągnięciu zawleczki i otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest
poprzedzone przebiciem przepony (najczęściej) dodatkowego zbiornika z gazem roboczym,
co umoŜliwia jego przepływ do zbiornika środka gaśniczego. Technika gaszenia jest
identyczna jak w przypadku gaśnicy śniegowej. Gaszenie moŜna w kaŜdej chwili przerwać
zwalniając dźwignię zaworu.

Sposób uŜycia gaśnic - zdjąć z wieszaka, wyciągnąć zawleczkę, nacisnąć dźwignięzaworu
do oporu, skierować strumień środka gaśniczego na ognisko p

14

Urządzenie gaśnicze UGS-2X
Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego znajduje szczególne zastosowanie
do zabezpieczenia przeciwpoŜarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych
np. komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie i szafy
sterownicze. Urządzenie to z powodzeniem moŜna
stosować w miejscach, gdzie znajdują się precyzyjne
urządzenia i aparatura, poniewaŜ dwutlenek węgla nie
powoduje
zatarcia
ich
części
ruchomych.
Przeznaczone jest do gaszenia cieczy palnych oraz
instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do
1000 V.
Urządzenie gaśnicze UGS-2X nie powoduje powstania
zjawiska tzw. szoku termicznego, jaki powstaje w czasie uŜycia typowej gaśnicy
śniegowej. Urządzenie posiada prądownicę, która umoŜliwia precyzyjne kierowanie
strumieniem gazu podczas gaszenia, nie powodując zniszczeń w najbliŜszym otoczeniu.
Hydranty wewnętrzne
Hydrant jest urządzeniem przeciwpoŜarowym umieszczonym na sieci wodociągowej
wewnętrznej, słuŜącym do gaszenia poŜarów grupy A . UmoŜliwia on dogodne gaszenie
ewentualnego poŜaru (z większych niŜ gaśnice odległości), a w szczególności przydatny
jest do gaszenia poŜarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk.
W celu uruchomienia hydrantu wewnętrznego naleŜy :
-

-

otworzyć szafkę
rozwinąć wąŜ tłoczny zakończony
prądownicą,
otworzyć (odkręcić) zawór hydrantowy,
skierować strumień wody na źródło ognia.

Nie wskazane jest uŜywanie hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia poŜarów
w obrębie elektroniki uŜytkowej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem
(niszczące działanie wody oraz moŜliwość poraŜenia prądem). W związku z powyŜszym
pełne wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia ewentualnego poŜaru powinno
nastąpić w ostateczności ( np. po wykorzystaniu najbliŜszych gaśnic lub gdyby wielkość
poŜaru wskazywałaby na bezzasadność uŜycia gaśnicy).
Przed kaŜdym hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń
do rozwinięcia linii gaśniczej.
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POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI, NA KTÓRYCH ZAPALIŁA SIĘ ODZIEś
Ratownictwo osób, którym zapaliła się odzieŜ jest podstawową umiejętnością
i dokonywana musi być bardzo szybko bez wahania się a zarazem zdecydowanie
z jednoczesnym zachowaniem ostroŜności przez osobę ratującą.
Ratujący powinien:
• biegnąc w kierunku poszkodowanego lub goniąc go (poniewaŜ osoby z płonącą
odzieŜą zazwyczaj biegną) wezwać do upadku i tarzania się po podłodze lub ziemi;
• wezwać do zrzucenia płonącej odzieŜy, jeŜeli jest to moŜliwe;
• podbiec szybko i przewrócić poszkodowanego;
• zarzucić na poszkodowanego jakąkolwiek tkaninę znajdującą się w pobliŜu, np.
kołdrę, koc, płaszcz, koc gaśniczy;
• tarzać ofiarę na której pali się odzieŜ, przyciskając silnie narzutę do osoby ratowanej,
aŜ do stłumienia płomienia i zdejmować ją ostroŜnie z osoby poszkodowanej;
• nie odrywać ubrań, które stopiły się i przywarły do skóry;
• udzielić pierwszej pomocy;
• przekazać pod opiekę lekarską
OZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZEŃSTWA
Budynek oznakowany jest znakami bezpieczeństwa dotyczącymi ewakuacji i ochrony
przeciwpoŜarowej zgodnie z Polską Normą.

PN-92





PN-EN
1

2

3

4

5

Oznaczenia (znaki ochrony przeciwpoŜarowej):
1 – Drabina poŜarowa
2 – Alarm poŜarowy ROP
3 – Gaśnica
4 – Hydrant wewnętrzny
5 – Drzwi przeciwpoŜarowe
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Pracownicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za nieznajomość obowiązujących
w obiektach i na przyległych do nich terenach przepisów przeciwpoŜarowych. Zapis art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2020 r. Nr 1610,
poz. 961 z późniejszymi zmianami) ustanawia odpowiedzialność właścicieli, zarządzających
i uŜytkowników obiektów, pomieszczeń i terenów za naruszenie przepisów
przeciwpoŜarowych. Za wykroczenia i przestępstwa pracowników, przeciwko
bezpieczeństwu poŜarowemu zastosowanie ma Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny oraz
Kodeks Pracy:
1. Kodeks Karny – art. 163 § 1: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać poŜaru (…) podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10” ,
2. Kodeks Wykroczeń – art. 82 § 1: „Kto nieostroŜnie obchodzi się z ogniem lub wykracza
przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania poŜarów (…) podlega karze
aresztu, grzywny albo karze nagany”,
3. Kodeks Pracy – art. 108 § 1: „Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów(…)
przeciwpoŜarowych pracodawca moŜe stosować wobec pracownika karę upomnienia, karę
nagany lub karę pienięŜną”.
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