PEETRI LASTEAIA
EVAKUATSIOONIPLAAN

Peetri 2020

Evakuatsioon
•

Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ruumist, ehitisest või teatud alalt ohutusse
kohta tulekahju või muu õnnetuse või ohu puhul.

Tegutsemine evakuatsiooni korral
1) Evakuatsiooni märguanne on:
ATS häirekellade rakendumine pikkusega alates 60 sekundit;
ATS häirekellade teistkordne rakendumine;
Evakuatsioonijuhi suuline märguanne.
•

Otsese ohu korral inimese elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet
ootamata!

2) Evakuatsooni otsuse võtab tulekahju korral vastu hoone evakuatsioonijuht või tulekahju avastanud
isik (vt peatükk 4). Kiiresti areneva õnnetuse korral tuleb ohukoldest alustada evakuatsiooni ilma
korraldust ootamata.
3) Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab mistahes ohu poolt kõige suurem oht:
esmajärjekorras tuleb inimesed põlevast ruumist, seejärel pealmistest ning külgnevatest ruumidest
ning pärast seda (võimalusel toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt) kogu hoones
olevad inimesed. Evakueerumisel hoonest tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.
4) Hoonest väljudes tuleb koguneda koheselt kogunemiskohta. Kogunemiskoht asub Hoone taga
asuval mänguväljakul. Juhul, kui kogunemiskoht on kujunenud inimestele ohtlikuks, määrab
evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha.

Ortofoto. Hoone kogunemiskoht (märgitud sinisega).
Tulekahju avastamisest alates tuleb võimalusel korraldada tulekustutamine ja vara evakueerimine
nende töötajate poolt, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Hilisem varade ohutusse kohta
toimetamine võib toimuda ainult kustutus- ja päästetööde juhi loal.
Keelatud on:
1) Eirata evakuatsiooni käsku;
2) Siseneda suitsu ja tule koldesse;
3) Lahkuda kogunemiskohast ilma loata;
4) Siseneda hoonesse ilma vastava loata.

Tegutsemine tulekahju korral
Tegutsemine tulekahju
korral

Tulekahjust teatamine

Tegevus Tegutsemise
kirjeldus ja järjestus
Tulekahju avastamisel teata
sellest koheselt:
1) päästeametile 112;
2) informeeri läheduses
olevaid inimesi;
3) vajuta lähimal asuvat
tulekahju signalisatsiooni
häirenuppu;
4) teavita direktsiooni
+372 59191952 (Raigo)
+372 56662038 (Getter)
Väiksema põlengu korral,
õpilaste evakuatsiooniga
mitteseotud inimene, kasutab
tähistatud ruumides asuvaid
käsikustutusvahendeid põlengu
kustutamiseks.

Täitja
Tulekahju avastaja

Lähim evakuatsiooniga
mitteseotud inimene.

Tulekahjuhäire käivitumisel
kontrollitakse, kas on toimunud
valehäire või mitte. Valehäire
puhul lülitatakse häire välja
ning teavitatakse sellest
direktsiooni ja Päästeametit.
Rühma õpetaja
Tulekahjutsoonide kirjeldus
asuvad ................................
.......................... kontrollib, kas
Päästeamet on saanud tulekahju
teate.
Tulekahju puhul külmal ajal,
saadetakse evakueeritud
õpilased Peetri kooli
spordisaali.

Kuuldes (pikka)
tulekahjuhäiret, tuleb sulgeda
aknad ning evakueerida
õpilased lähima ohutu
(suitsuvaba) evakuatsioonitee
kaudu. Uksed tuleb enda järel
sulgeda (mitte lukustada!).
Õpilaste evakueerimine
põlevast hoonest

Kõik hetkel tööl olevad
õpetajad

1) Säilita distsipliin, saavuta
korralduste täitmine.
2) Kontrolli ust seestpoolt,
alustades altäärest- uks peab
olema jahe

NB! – ära unusta toaletis
olevaid õpilast!

3) Kuuma ukse korral mitte
avada. Katta kinni
käepäraste vahenditega
võimalik suitsu
sissetungimise koht.
Jahutada ust veega.
Seadmata oma elu ohtu, ava
aken nii vähe kui võimalik,
et teha end nähtavakskuuldavaks väljasliikujatele.
Helistada Päästeametile 112,
direktsioonile (kui neid ei
saa kätte, töökaaslasele,
sõbrale-tuttavale jne) ja
teata enda asukoht.
4) Jaheda ukse korral ava uks
veendumaks kas koridoris
pole suitsu. Kui koridor on
suitsuga täitunud, sulge uks
ja tegutse vastavalt p 2).
Kui koridoris on suits ühel
pool, sulge aknad ja
evakueeri õpilased teises
suunas, lähima ohutu
evakuatsioonitee kaudu.
Kui koridoris ei ole suitsu,
sulge aknad ja evakueeri
õpilased lähima ohutu
evakuatsioonitee kaudu.
5) Õpetaja väljub klassist
viimasena ja evakueerib
õpilased grupina.
6) Sööklatöötajad lülitavad
välja pliidid, juhendavad
õpilaste evakueerimist
söökla tagaukse kaudu,
tõkestavad õpilaste
hoonesse sisenemist. Söökla
juhataja raporteerib
evakuatsioonijuhile.
7) Direktsioon
Direktor koos asetäitjatega
juhib evakuatsiooni kuni
päästemeeskonna juhi
saabumiseni, võtab ta vastu,
teavitab evakuatsiooni
hetkeseisust, tulekahju
asukohast, osutab võimalikele
ohtudele kustutus- ja
päästetöödel, juhatab peakilbi
ja keemialabori asukoha ning
asub täitma päästemeeskonna
juhi korraldusi.
Üldist:

Evakuatsiooni eest
vastutavad:
I korrus – seal tundi andev
õpetaja
II korrus – seal tundi andev
õpetaja
söökla - kokk,
mujal - kehalise kasvatuse
laulu- ja tantsuõpetajad,
abikokk.

Söökla personal

Direktor
Arendusjuht
Haldusjuht

1) Liikudes väljapääsu suunas
jäta ruumi võimalikule
vastassuunas liikujatele.
2) Mitte kellegi elu ei päästeta
teise elu arvelt!
3) Võta juhtimine tugevalt
enda kätte!
4) Taga kord, kuuletumine,
paanikata koordineeritud
liikumine.
5) Sattudes evakuatsiooniteel
ebastandardsesse (kirjeldamata)
olukorda, võta vastu olukorrast
tingitud otsus ja vii see täide.
NB! Viimane koridorist
lahkuja sulgeb
tuletõkkeuksed!

Evakueeritud õpilaste
kontroll

Evakueeritud õpilaste arvu
Rühma evakueerinud õpetaja,
võrdlemine oma nägemismälus selle puudumisel abiõpetaja.
talletatuga, õpetaja abide abil
nimekirja alusel või muul viisil.
Loenduse protsess ja majja
jäänud ning evakueeritud
õpilastest teatamine peab olema
võimalikult kiire ja täpne.
Evakueerimisel kaduma läinud
õpilaste arvu, nimed ja
võimaliku asukoha teatamine
direktsioonile
(evakuatsioonijuhile) ja
päästemeeskonnale.
NB! ärge oodake kuni Teid
kutsutakse, raporteerige ise!
Raporteerima peavad kõik:
klassid, rühmad, osakonnad –
allüksused.

Evakueeritud õpilaste
paigutamine ja edasine
tegevus

Näited raportist:
„Evakueeritud kõik 10a
õpilased (kogu köögipersonal)”
(arv pole tähtis).
„Evakueeritud II korruse rühm,
puudub 1 õpilane, tõenäoline
(või kindel) asukoht wc,
õpilase nimi.”
(tähtis kui palju jäi majja).
Evakueeritud õpilased tuleb
paigutada kivisillutisele
mänguväljakule lasteaia taga.
Evakueerunud õpilastele
määrab õpetaja konkreetse
ohutu asukoha, kus hoiab
õpilasi koos loenduse ajal kuni

Lõplik raport Päästeametile evakuatsioonijuht.

Rühma evakueerunud õpetaja

Direktsioon

direktsiooni või päästemeeskonna edasiste
korraldusteni.
Pärast loendust:
Külma ilmaga tuleb õpilased
paigutada Peetri koolimajja
spordisaali
( kesktee 11)
Kui kõik õpilased on
evakueeritud, teeb direktsioon
otsuse, kuidas käituda edasi.
Majja tagasi sisenemine on
keelatud kuni päästeameti
vastava loani.
Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis
Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:
1) mis ja kui suures ulatuses põleb;
2) kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
3) millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus
(meetrites);
4) muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürkkemikaalid jms);
5) elektrivarustuse peakilbi ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme
asukoht ning tuletõrje veevarustuskoht.
Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna kustutus- ja päästetööde juhil võib vaja
minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

Kontaktid
Evakuatsioonijuht1:
NR
1
2
3

Evakuatsioonijuht

Lisa 2. Tulekustuti kasutamine

Telefon

Lisa 3
VÄLJAPÄÄSUD LASTEAIA HOONEST

Lisa 4. Peetri kooli üldine tuleohutusjuhend ja tegutsemine tulekahju korral
Jrk.nr Tegevus

Tegutsemise kirjeldus ja
järjestus

Täitja ametikoht ja
perekonnanimi

1

Tulekahjust teatamine.

Tulekahju avastamisel
viivitamatult kohale kutsuda
päästeteenistus telefonil 112.
Rahulikult seletada, mis ja
kus täpselt juhtus, milline on
hetkeseis, kas on
kannatanuid ja mitte
katkestada kõnet enne, kui
selleks on antud luba.
Teavitada personali.

Tulekahju avastanud isik

2

Õpilaste
evakueerimine
põlevast ehitisest

Tulekahju avastamisel viia
või kanda kõik õpilased
hoonest välja vastavalt
evakuatsiooniplaanile
arvestades ohuallika
paiknemist hoones. Juhul,
kui ei saa klassist väljuda,
sulgeda uks (mitte lukku),
uksepilud ja ventilatsioon
toppida kinni niisutatud
riietega, avada aknad ja
näidata end aknast. Esimesel
korrusel võib erandkorras
evakueerumisel kasutada ka
aknaid.

Rühmas olev õpetaja

3

Õpilaste
evakueerimine
põlevast ehitisest.

Kõik põlevast hoonest
evakueeritud õpilased
kogunemiskohas üle
kontrollida vastavalt klassi
nimekirjale. Suveajal
kogunemiskoht on
mänguväljak õues. Talveajal
kogumiskohad on koolimaja.

Rühmaõpetaja

4

Tulekahju kustutamine
personali poolt kuni
päästeameti
saabumiseni.

Tulekahju avastamisest
alates korraldada tule
kustutamine ja vara
evakueerimine õpetajate ja
kooli töötajate abiga, kes
momendil ei ole hõivatud
õpilaste evakueerimisega.
Kustutamisel kasutada kõiki
majas olevaid tulekustuteid
ja vajadusel lülitada välja
tulekolde lähedusest elekter.

Kooli personal, kes ei ole
seotud õpilaste
evakuatsiooniga.

PEETRI KOOLI TULEOHUTUSALANE JUHENDAMINE
TULEOHUTUSALANE TÄIENDÕPE
TÖÖTAJATELE

Jrk.nr. Tegevus ja läbiviimise aeg
1
Sissejuhatav õpe – viiakse
töötajale läbi tööle asudes.

2

4

Täiendav juhendamine –
viiakse läbi muudatuste
korral tuleohutusjuhendis,
peale õnnetust ja/või
tuleohutusnõuete
süstemaatilise rikkumise
korral.
Praktiline õppus kooli
töötajatele toimub kevadel

ÕPILASTELE
1
Sissejuhatav õpe – uute
õpilaste vastuvõtmisel kooli

Tegevuse sisu
Tutvumine objekti üldise
tuleohutusjuhendiga, võimalike
tulekahjupõhjustega ja
tegutsemisega tulekahju või
muu õnnetuse korral.

Läbiviija ja vastutaja
Töötaja otsene ülemus,
allüksuse juht.

Tutvumine tehtud muudatustega
tuleohutusjuhendis näit
automaatse häiresüsteemi
kasutuselevõtt – koos praktilise
õppus kooli töötajatele.

Töötaja otsene ülemus,
allüksuse juht. Praktilise
õppuse viib läbi
Installatsiooni firma.

Praktikas läbi teha käitumine
tulekahju korral – kolde
kindlakstegemine, teavitamine,
evakueerimise korraldamine,
esmaste kustutusvahendite
kasutamine.

Kooli juhtkond. Praktilise
õppuse viib läbi koolitus
firma.

Uutele õpilastele koolimaja ja
tuleohutusnõuete tutvustamine.

Klassijuhataja

2

Esmane juhendamine- iga
õppeaaasta alguses

Klassiti läbi käia
evakuatsiooniteekond erinevate
tulekolde asukohtade puhul,
tutvustada käitumist juhul, kui
klassiruumist väljumine ei ole
võimalik.

Klassijuhataja

3

Praktiline õppus kevadel

Peale praktilist õppust
õpetajatele läbi viia üldine
praktiline tuletõrjeõppus kogu
koolile.

Kooli juhtkond koostöös
Päästeteenistusega

