
PLAN  EVAKUACIJE 
 
I. ZADAĆA EVAKUACIJE 
 
Dužnost radnika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, učenika i svih ostalih osoba koje se nalaze u 
prostorima Škole je da poduzimaju, provode i drže se uobičajenih propisanih mjera zaštite od požara. 
Ukoliko ipak dođe do neposredne opasnosti od požara odnosno nastane požar, eksplozija i sl. potrebno je 
izvršiti evakuaciju iz objekata Škole kako bi se zaštitili životi i zdravlje osoba zatečenih na mjestu požara 
odnosno omogućilo nesmetano djelovanje stručnih ekipa za protupožarnu zaštitu. 
 
II. OSNOVNE RADNJE PRI POJAVI POŽARA ILI DRUGIH  ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 
- provesti evakuaciju 
- pokušati ugasiti požar 
- pozvati vatrogasce i prvu pomoć 
- isključiti plinske i električne instalacije 
 
III. SREDSTVA ZAŠTITE U ŠKOLI 
 

Planovi (nacrti) evakuacije postavljeni su u Školi sa ucrtanim položajem hidranta, vatrogasnih aparata, 

sigurnosne rasvjete i smjerovima evakuacije, te položaj vratiju. Škola nije opremljen vatrodojavom već samo 
parcijalno plinodojavom. Kod oba ulaza nalazi se JPR tipkalo za isključenje glavne sklopke električne energije. 
Glavna sklopka na razvodnoj ploči nalazi se u gospodarskom hodniku pored radione službe održavanja. Glavni 
ventil plinske instalacije nalazi se odmah pored gospodarskog ulaza. Prizemno i na galer iji na više pozicija 
postavljeni su aparati za početno gašenje požara prahom. Prizemno se nalaze dva hidrantska zidna ormarića 
sa crijevom od 15 metara. Na galeriji nalaze se dva hidrantska zidna ormarića sa crijevom od 15 metara. U 
kuhinji, kao i u ostalim radnim prostorima nalaze se također aparati za početno gašenje požara prahom, te 
aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom. Kotlovnica na loživo ulje nalazi se u prizemlju sa ulazom iz 
gospodarskog hodnika. Zaštićena je protupožarnim vratima, te ima drugi izlaz zidnim ljestvama na ravni krov 
kotlovnice. Pored gospodarskog ulaza nalazi se spremište goriva, također zaštićeno protupožarnim vratima. 
Cijeli objekt je opremljen sa četiri izlaza od čega tri iz hodnika, a jedan gospodarski. 

 
IV. POSTUPAK PRILIKOM EVAKUACIJE 
 
Svaka osoba koja prva primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužna je ukloniti 
opasnost odnosno ugasiti požar, ako procjeni da to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge osobe. 
Ukoliko procijeni da to ne može učiniti sama, dužna je učiniti slijedeće: 
- odmah izvijestiti voditelja ili drugog odgovornog radnika najbržim mogućim putem, 
- odmah obavijestiti ostale osobe u objektu, 
- isključiti struju i plin, 
- otvoriti pomoćna vrata, 
-  upotrijebiti protupožarni alarm pritiskom na za to predviđeno dugme, 
- pokušati ugasiti ili lokalizirati nastali požar dostupnim vatrogasnim sredstvima, 
- organizirati evakuaciju gostiju i osoblja. 
 
V. ZADUŽENJA RADNIKA 
 

Postupanje osoblja u slučaju požara ili drugih elementarnih nepogoda 

 

1. Radnici su dužni otvoriti glavna te dvoja pomoćna vrata u Školi. 

2. Dežurni nastavnik i domar dužni su isključiti napajanje plinom  i pokušati zagasiti požar primjenom aparata za 
početno gašenje požara ili kod većeg požara upotrijebiti hidrant. Prije upotrebe hidranta obavezno je potrebno 
isključiti glavnu sklopku na razvodnoj ploči električne energije. 

3. Ravnatelj i domar dužni su ugasiti plin i isključiti električnu energiju.   

4. Ravnatelj i domar dužni su pozvati vatrogasce i hitnu pomoć. 

5. Svi radnici dužni su odmah upućivati učenike prema izlazu nakon čega i sami napuštaju objekt. 

6. Svi napuštaju objekt, a po dolasku vatrogasaca daju vatrogascima potrebne informacije te postupaju po 
njihovim uputama 

7. Osobe osposobljene za pružanje prve pomoći pružaju pomoć ozlijeđenima do dolaska hitne pomoći.  



 

VI. EVAKUACIJSKI PUTEVI 

 
Evakuacijski put  moguć je na katu do izlaznih vrata i putem stubišta do izlaznih i pomoćnih vrata. 
Prilikom evakuacije potrebno je slijediti znakove za evakuaciju – zelene strelice. 
U slučaju isključenja rasvjete potrebno je slijediti svjetiljke sigurnosne rasvjete koje se nalaze na hodnicima. 
Izbjegavati svaku paniku, a po izlasku iz objekta odmaknuti se na sigurnu udaljenost i ne ometati rad 
vatrogascima ili drugim angažiranim osobama. 
 

 
Ravnatelj: 
 
Damir Šegota, prof. 

 
 
 
 
 
 
 

               

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


