NSTRUKCJA PRZECIWPO AROWA
dla pomieszcze administracyjno biurowych w tym archiwum

W celu zapobiegania powstawania po arów w budynkach i pomieszczeniach
administracyjno - biurowych, zobowi zuje si pracowników KPP do przestrzegania ni ej
wymienionych zasad przeciwpo arowych:
1.
Zabrania si u ywania otwartego ognia (maszynek, wiec itp. ) w
pomieszczeniach, gdzie sk adowane s materia y palne: papier, tektura, odzie itp.
2.
Zabrania si instalowania przeno nych pieców, (elektrycznych i innych ) bez zgody
inspektora ochrony p.po arowej.
3.
Zabrania si sk adowania na grzejnikach centralnego ogrzewania i piecach
materia ów polnych i innych. Urz dzenia i sprz t, jak: szafy, krzes a, wieszaki itp. winny
by ustawione co najmniej 50 cm od urz dze grzejnych.
4.
Zebrania si owijanie arówek elektrycznych papierem.
7.
Zabrania si wymiany bezpieczników i naprawy urz dze elektrycznych przez
osoby nieupowa nione, czynno ci te winien wykonywa elektryk zak adowy.
8.
O wietlenie elektryczne, maszyny i inne urz dzenia zasilane z sieci elektrycznej,
winny by wy czone po zako czeniu pracy.
9.
Zabrania si zastawiania drzwi wej ciowych i korytarzy, meblami i innymi
przedmiotami.
10.
Zabrania si magazynowania w piwnicach i na strychach materia ów palnych.
11. Zabrania si zastawiania sprz tu p. po arowego i u ywania go do celów nie
zwi zanych z gaszeniem po aru.
12. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych winna by zachowana czysto .
13. Przy ka dym aparacie telefonicznym winna by umieszczona wywieszka z Nr
telefonu
stra y po arnej, pogotowia ratunkowego.
14. W wypadku powstania po aru nale y bezzw ocznie zaalarmowa stra po arn i
przyst pi do gaszenia po aru przy pomocy podr cznego sprz tu p. po arowego.
15. W pomieszczeniach nie wolno otwiera okien, by nie stwarza przeci gów
uniemo liwiaj cych rozprzestrzenienie si po aru.
16. Ka dy pracownik zak adu zobowi zany jest bra udzia w akcji likwidacji po aru i
ewakuacji mienia zak adowego jak równie wykonywa bezwzgl dnie polecenia
kieruj cego akcji gaszenia po aru. .
17. Ka dy pracownik zak adu zobowi zany jest przej przeszkolenie p. po arowe i
zna zasady pos ugiwania si sprz tem p. po arowym oraz post powania na wypadek
powstania po aru.
18. W wypadku stwierdzenia zagro enia po arowego :zobowi zuje si ka dego
pracownika do zg aszania powy szego Komendantowi lub odpowiednim s
.
NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PRZECIWPO AROWEJ
POCI GA ZA SOB KONSEKWENCJE ADMINISTRACYJNE I KARNE.

OPRACOWA

ZATWIERDZI
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NSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU POWSTANIA PO ARU
I.

ALARMOWANIE
1. Ka dy, kto zauwa y nawet najmniejszy po ar, obowi zany jest natychmiast
zaalarmowa :
Komendanta KPP
lub w razie takiej konieczno ci bezpo rednio stra po arn - telefon - 998
osoby znajduj ce si w najbli szym s siedztwie po aru zawiadamiaj osoby
odpowiedzialne z kierownictwa KPP
2. Zachowa spokój i nie dopu ci do paniki.
3. Po uzyskaniu telefonicznego po czenia ze stra po arn nale y wyra nie poda :
a) gdzie si pali - dok adny adres, nazw obiektu, instytucji, pi tro,
b) co si pali - np. pali si archiwum w piwnicach KPP itp.,
c) czy istnieje zagro enie ycia ludzi,
d) numer telefonu, z którego si mówi i swoje nazwisko.
Uwaga! od
s uchawk dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, e zg oszenie
zosta o przyj te. Odczeka chwil przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
1. W przypadku braku telefonu alarmowa z najbli szego aparatu alarmowego, który
znajduje si w portierni lub w biurze w ciciela.
2. W przypadku potrzeby wzywa pogotowia innych s b wg wykazu numerów
alarmowych, znajduj cych si przy drzwiach pomieszcze .
II.
AKCJA RATOWNICZO-GA NICZA
1. Równocze nie z alarmowaniem stra y po arnej nale y przyst pi do akcji
ratowniczo - ga niczej za pomoc podr cznego sprz tu ga niczego, znajduj cego
si w pobli u.
2. Do czasu przybycia stra y po arnej kierownictwo akcj obejmuje Komendant lub
dy urny KPP albo inspektor ochrony p po arowej, lub najbardziej energiczny
opanowany pracownik.
3. Ka da osoba przyst puj ca do akcji ratowniczo-ga niczej winna wiedzie , e:
a) w pierwszej kolejno ci przeprowadzi ratowanie zagro onego ycia ludzi,
b) wy czy dop yw pr du elektrycznego do pomieszcze obj tych po arem,
c) nie wolno gasi wod lub ga nicami bez litery "E" instalacji i urz dze
elektrycznych b
cych pod napi ciem. Do gaszenia instalacji i urz dze pod
napi ciem stosowa tylko ga nice niegowe i proszkowe.
d) usun
z zasi gu ognia wszystkie materia y palne, a w szczególno ci butle z
gazami spr onymi, naczynia z p ynami atwo zapalnymi, cenne maszyny,
urz dzenia i wa ne dokumenty,
e) nie otwiera bez wyra nej potrzeby drzwi i okien do pomieszcze , w których
powsta po ar, poniewa dop yw tlenu sprzyja rozwojowi ognia,
f) szybkie i prawid owe uruchomienie rodków ga niczych umo liwia ugaszenie
po aru w zarodku.
III. ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Prezes zak adu pracy odpowiedzialny jest za:
a) zabezpieczenie miejsca po aru, wystawienie posterunku pogorzelowego w celu
unikni cia po aru wtórnego lub nieszcz liwego wypadku,
b) przyst pienie do uporz dkowania pogorzeliska po zako czeniu dzia ania komisji,
powo anej do stwierdzenia przyczyny po aru.
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INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
ycie poszkodowanego w wypadku przy pracy lub powsta ego w innych okoliczno ciach bardzo
cz sto zale y od postawy ratuj cych oraz znajomo ci udzielania pierwszej pomocy. Obowi zek ratowania
poszkodowanego spoczywa na ka dym. Osoby udzielaj ce pierwszej pomocy nie powinny obawia si
odpowiedzialno ci karnej za niew ciwe jej udzielanie.
Przed prawem odpowiada tylko ta osoba, która tej pomocy nie udzieli a, a mog a to uczyni bez nara enia
siebie i innych osób ratuj cych poszkodowanego.
Jak pomóc poszkodowanemu?
Obowi zuj pewne standardy post powania. I tak, w sytuacji kiedy to zdrowie, a nawet ycie
poszkodowanego zale y od naszych dzia , musimy:
zachowa spokój,
powiadomi pogotowie ratunkowe,
usun poszkodowanego - je li jest to konieczne - ze rodowiska zagra aj cego ycia, jednocze nie
podj
akcj ratunkow ,
przeprowadzamy wst pn ocen stanu poszkodowanego:
jego wiadomo ci (zadajemy jakie pytanie),
czy oddycha (przyk adaj c r
do ust chorego),
czy jest zachowana czynno serca (sprawdzamy na t tnicy szyjnej),
czy nie wyst pi y objawy krwawienia wewn trznego (objawy wstrz su pourazowego, tzn. blado
pow ok skórnych, niepokój lub oboj tno , zimny pot, szybkie, s abo wyczuwalne t tno),
sprawdzi , czy nie wyst pi y z amania, oparzenia itp.
Post powanie nasze b dzie uzale nione od objawów, jakie stwierdzimy.
Przenoszenie poszkodowanego
Ci ko poszkodowanego nale y przenie
w taki sposób, aby nie sprawia bólu i nie spowodowa
pogorszenia jego stanu. Przenosi powinny trzy osoby ustawione z jednej strony lub dwie osoby i trzecia
ze strony przeciwnej po rodku. Przykl kaj na lewe kolano i wsuwaj obie d onie pod cia o
poszkodowanego: jedna osoba - pod g ow i plecy, druga - pod krzy i miednic , trzecia pod uda i
podudzia, przy czym jednocze nie podnosz do góry celem przeniesienia w bezpieczne miejsce.
Opatrywanie ran
Udzielaj cy pierwszej pomocy powinni zadba o swoje bezpiecze stwo, gdy ka da rana mo e by
ród em zaka enia. Przede wszystkim nale y u ywa r kawic (np. gumowych). Rany nie wolno
przemywa wod , rodkami leczniczymi, zasypywa proszkami i smarowa ma ciami, gdy utrudnia to
gojenie. Przenoszony brud z powierzchni skóry do rany mo e wywo
zaka enie. Na ran nak adamy
wyja owion gaz , której nie nale y dotyka r kami na powierzchni, a tylko chwyta za jej obrze a, i
owijamy banda em. Oczyszczenie ran z brudu, ziemi itp. nale y do lekarza.
Tamowanie krwotoków
W przypadku naci cia, przebicia
t tniczych ko czyn górnych i dolnych nale y je podnie do góry. Na
ran przy
wyja owiony opatrunek i mocno przyciska przez 4 - 5 minut. Nie nale y dotyka rany
palcami. Kiedy krwawienie nie ustaje, czynno nale y powtórzy .
Krwotok mo emy próbowa powstrzyma stosuj c ucisk palcami t tnicy lub
y pomi dzy miejscem
zranienia a sercem.
W przypadku krwotoku z nosa poszkodowanego nale y po
lub posadzi , odchyli mu lekko g ow ku
ty owi, na
ok ad z zimnej wody. Mo na w
do nosa kawa ek wyja owionej waty i jednocze nie
uciska nos palcami. Wat umoczy w wodzie utlenionej. Krwotoki z ran twarzy wstrzymuje si
przyciskaj c t tnic szcz kow do dolnego brzegu dolnej szcz ki.
Krwotok z czo a i skroni wstrzymuje si poprzez przyciskanie t tnicy skroniowej z przodu ucha.
Krwawienie z du ych ran g owy wstrzymuje si przyciskaj c t tnic do kr gów szyi, a z do u pachowego
przyciskaj c t tnic podobojczykow do ko ci w dole nadobojczykowym. Na przedramieniu przyciska si
tnic ramieniow , po rodku ramienia od strony wewn trznej. Po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanym z uszkodzonymi t tnicami nale y niezw ocznie powiadomi Pogotowie Ratunkowe, by
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umo liwi udzielenie niezb dnej dalszej pomocy lekarskiej. W przypadku krwotoku z dróg rodnych, chor
po
na brzuch, na
zimny ok ad na podbrzusze i przewie do szpitala.
Pami taj:
nie wyjmuj cia obcych z rany,
nie k ad waty na otwart ran .
amania ko ci: dzielimy na zamkni te i otwarte
amanie ko ci czaszki: na skutek upadku na g ow lub uderzenia w g ow . Objawy: poszkodowany jest
nieprzytomny, krwawi z uszu i ust. Post powanie: zimny ok ad na g ow , zapewni spokój i skierowa do
szpitala. Z amanie kr gos upa - silny ból w kr gos upie, sztywno
karku lub w stopach. Nie
przemieszcza chorego. Wezwa pomoc instytucjonaln . Z amanie i zwichni cie obojczyka objawia si
bólem i znacznym obrz kiem w okolicach obojczyka. W
do do u pachowego zwitek waty, zgi r
pod k tem prostym, zawiesi na temblaku zrobionym z chustki i na uszkodzone miejsce na
zimny
ok ad.
amanie eber objawia si silnym bólem przy oddychaniu, kaszlu, kichaniu i przy ruchach. Mocno
obanda owa klatk piersiow lub dobrze ci gn
r cznikiem podczas wydechu. W przypadku
st uczenia lub zwichni cia stosowa zimne ok ady z wody i mocno zabanda owa . Miejsca st uczonego
nie jodynowa , rozciera lub smarowa ma ciami.
amania ko czyn
W przypadku r ki nale y j unieruchomi za pomoc deski lub szyny tak, aby dwa s siaduj ce stawy
uleg y unieruchomieniu, zawiesi na temblaku i przymocowa do tu owia.
Przy z amaniu i zwichni ciu palców u r k nale y przymocowa deseczk na szeroko
d oni,
zabanda owa . D ugo deseczki powinna by od ko ca palców do przedramienia.
amanie ko czyn dolnych - nale y unieruchomi na desce od d ugo ci pi ty, by zachodzi a poza
miednic , i przymocowa do tu owia.
Pami taj:
nie zmieniaj u enia ko czyny,
nie próbuj nastawia z amania,
unieruchom ko czyn w jej aktualnym po eniu,
przy z amaniu otwartym nie dotykaj wystaj cych od amów kostnych - atwo ulegaj zaka eniu.
Usuwanie obcych cia z oka
Najlepiej zanurzy twarz w wodzie i przez chwil mruga zaprószonym okiem. Nie wolno trze oczu. Cia a
obce z oczu usuwa tylko lekarz okulista.
W przypadku obra
brzucha, ra cej blado ci na twarzy i silnych bólów, nale y natychmiast
wezwa pogotowie ratunkowe w celu szybkiego przewiezienia poszkodowanego do szpitala.
Mog o zaistnie uszkodzenie organów wewn trznych (krwotok wewn trzny).
Oparzenia cieplne
Udzielaj c pierwszej pomocy poszkodowanemu, trzeba przestrzega pewnych zasad: Niezale nie od
stopnia oparzenia nale y zdj lub rozci ubranie przykrywaj ce poparzone miejsca. Je li poparzeniu
uleg a d , usu z niej wszystkie ciasne przedmioty, zanim wyst pi obrz k. Oparzon cz
cia a w
pod bie
zimn wod na co najmniej 10 - 15 minut. agodzi to ból i zapobiega obrz kowi. Przede
wszystkim zmniejsza g boko
uszkodzenia skóry. Przy wyst pieniu p cherzy na oparzone miejsce
po
steryln gaz . Owi banda em. W ciwie ka de oparzenie, poza zupe nie b ahym, powinien
obejrze lekarz.
Pami taj:
nie u ywaj waty do opatrywania poparzonych miejsc,
staraj si nie dotyka oparzonych okolic - atwo ulegaj zaka eniu.
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Oparzenia chemiczne kwasami st onymi (siarkowym, azotowym, solnym) i ugami
cymi (sod
kaustyczn , bielid ami, niegaszonym wapnem itp.)
Miejsca oparzone nale y niezw ocznie przemywa strumieniem bie cej wody z kranu przez co najmniej
10-15 min. Po dok adnym obmyciu wod na
ok ad z roztworem sody (jedna
eczka od herbaty na
szklank wody), a na miejsce oparzone ugiem - ok ad ze s abego roztworu octu lekko kwa nego albo
kwasu bornego (jedna eczka od herbaty na szklank wody).
Zatrucia gazami i truj cymi parami
Poszkodowanych nale y natychmiast wynie z zatrutego pomieszczenia na wie e powietrze, rozlu ni
wszystkie cz ci ubrania i przykry , by uchroni ich przed utrat ciep a i nadmiernym ozi bieniem cia a.
Wstrzymanie oddechu nast puje przy zatruciach tlenkiem w gla, siarkowodorem, cyjanowodorem,
benzenem i innymi w glowodorami aromatycznymi i pochodnymi, które dzia aj bezpo rednio na
rodkowy uk ad nerwowy. Dzia aj one dusz co, przez zahamowanie dostawy tlenu z p uc do tkanek.
By mo e zaistnieje konieczno wentylowania poszkodowanego metod usta-usta. Nie stosuje si jej
przy zatruciach benzenem. W przypadku zatrucia przez przewód pokarmowy podstawowym zabiegiem
jest wywo anie wymiotów poprzez podanie wody o temperaturze pokojowej, w gla aktywowanego, bia ka
jaja (w giel w postaci g stej zawiesiny - jaja 4 szt. na 1/2 litra wody). Mleka nie stosujemy przy zatruciach
fosforem, gdy przyspiesza wch anianie trucizny. Znakomit odtrutk przy po kni ciu kwasu (solnego,
siarkowego, azotowego) jest roztwór tlenku magnezowego. Nie wolno stosowa w glanu sodu. W
przypadku zatrucia przez skór np. anilin , nitrobenzenem, etylin i pochodnymi, nale y skór zmywa
bie
wod , tak by strumie wody ze sp ukan trucizn nie skazi zdrowych cz ci cia a. Oparzone oczy
sp ukujemy strumieniem letniej wody. Wody nie stosujemy przy oparzeniach wapnem niegaszonym. We
wszystkich przypadkach zatru poszkodowanych nale y skierowa do przychodni specjalistycznych.
Omdlenie
Najcz ciej oznacza krótkotrwa , zwykle kilkusekundow lub parominutow utrat przytomno ci. Objawy:
blado skóry, pocenie si , zawroty g owy, k opoty ze wzrokiem, dzwonienie w uszach, ostatecznie utrata
przytomno ci. Pomoc: po
chorego na plecach, zapewnij mu dost p powietrza, unie wysoko jego nogi,
rozlu nij ubranie. Je li chory jest nieprzytomny, nale y go u
w tak zwanej pozycji bocznej ustalonej.
ukl knij z boku poszkodowanego,
u
bli sz tobie r
chorego wzd
tu owia, drug r
, zgi
w okciu, prze
nad jego klatk
piersiow ,
unie kolano nogi le cej dalej od ciebie, delikatnie poci gnij za okie i kolano, obracaj c
poszkodowanego w swoj stron ,
odchyl g ow chorego do ty u, aby zapewni dro no dróg oddechowych, sprawd t tno.
Pora enie pr dem elektrycznym
odetnij dop yw pr du, wy cz g ówny prze cznik (bezpiecznik) lub wyci gnij z kontaktu wtyczk
urz dzenia elektrycznego,
je li to mo liwe, odsu poszkodowanego od ród a pr du; zrób to za pomoc np. drewnianego kija od
szczotki lub drewnianego krzes a, stoj c na suchej macie gumowej, ksi ce lub z onej gazecie.
Pami taj:
nie dotykaj skóry poszkodowanego, je li ma on kontakt z przewodem pod napi ciem,
nie dotykaj te kabla elektrycznego,
wezwij pogotowie,
skontroluj oddech i t tno; w razie bezdechu - zastosuj sztuczne oddychanie, braku t tna - masa
serca,
przytomnego u
wygodnie i okryj.
Sztuczne oddychanie
Przy podejrzeniu urazu kr gos upa (np. po upadku z wysoko ci) mo na wykonywa tylko trzeci i czwart
spo ród poni szych czynno ci.
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1. Upewnij si , czy poszkodowany le y na twardej, równej powierzchni. Sprawd , czy w ustach nie ma
cia obcych.
2. Odchyl g ow poszkodowanego do ty u - trzymaj c jedn d
na jego czole, drug chwytaj c
podbródek.
3. Zaci nij skrzyde ka nosa za pomoc kciuka palca wskazuj cego. We g boki wdech. Obejmij
szczelnie jego usta. Wykonuj c szybki wydech, wdmuchnij powietrze do jego dróg oddechowych. Gdy
zauwa ysz, e klatka poszkodowanego unosi si , odejmij usta, przystaw ucho do jego ust, aby
us ysze szmer wychodz cego powietrza. Kiedy klatka piersiowa opadnie, kontynuuj sztuczne
oddychanie.
Masa serca
1. Po
chorego na twardym pod u na plecach.
2. Wymacaj dolny koniec mostka. Po
nasad d oni w odleg ci dwóch palców powy ej tego miejsca.
3. Po
na d oni drug r
, palce powinny by uniesione. Pochyl si do przodu, tak by twoje barki
znajdowa y si nad mostkiem chorego. R ce trzymaj wyprostowane.
4. Uciskaj klatk piersiow na 4-5 cm. Wykonaj to 30 razy w tempie 100/min.
5. Wykonaj dwa oddechy metod usta-usta.
Jedna osoba reanimuj ca: Powtarzaj cykl: 30 ucisków i 2 wdechy dopóki poszkodowany nie oka e
odznak ycia lub nie przyb dzie pomoc.
Dwie osoby reanimuj ce: Pierwsza prowadzi sztuczne oddychanie, druga - masa serca. Wed ug
schematu 5 ucisków 1 oddech.
Pami taj:
nigdy nie zostawiaj poszkodowanego bez opieki,
staraj si zadba o komfort cieplny poszkodowanego,
je li tylko sytuacja na to pozwoli - okryj go,
w zasadzie podawanie lekarstw, np. rodków przeciwbólowych, jest nie wskazane; by mo e b dzie
istnia a potrzeba zaopatrzenia operacyjnego.

OPRACOWA

ZATWIERDZI

Biuro D-U BHP Andrzej Dziedzic; 33-200 D browa Tarnowska; ul. Zazamcze 24
Tel./fax 0 (..) 14 – 642 26 37; tel. kom: 0 – 603 93 93 15; e-mail: bhp.andrzej@wp.pl; www.bhpdziedzic.pl

