MESTO Nové Mesto nad Váhom

Ul. Československej armády č. 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

P O K Y N
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
V zmysle §11 vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
vydávam pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi objektov Mestská polícia Nové Mesto nad
Váhom, Palkovičova ul.č.4 a Útulok pre občanov bez prístrešia Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska
ul.č.46, v mimopracovnom čase. Ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase zabezpečujú osoby, ktoré
vykonávajú v uvedených objektoch stálu službu.
Trasy prehliadok:
Trasa prehliadky predstavuje postupnú prehliadku všetkých priestorov v uvedených objektoch. Prvú
prehliadku určených priestorov v objekte vykonať pri nástupe do služby, bezprostredne po odchode
zamestnancov z pracovísk a potom periodicky každé 4 hodiny tzn. v 20 00, 2400,0400 hod. Počas prehliadky
je potrebné skontrolovať stav elektrických rozvodní, vypnutie elektrického osvetlenia a stav
požiarnotechnických zariadení.
Systém zisťovania, odstraňovania a oznamovania nedostatkov:
Pri zistení nedostatkov (iskrenie elektrických rozvodní, únik plynu a pod.), ktoré by mohli viesť k
vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu, ich odstraňujú poverené osoby sami bez zbytočného odkladu.
Nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznámia okamžite štatutárnemu orgánu právnickej osoby. V
predmetnom priestore sú povinní zabezpečiť zvýšený dohľad a riadiť sa podľa pokynov, ktoré po oznámení
zistených nedostatkov vydal štatutárny orgán právnickej osoby.
Postup v prípade vzniku požiaru:
V prípade vzniku požiaru lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar použitím požiarnotechnických
zariadení ( prenosné hasiace prístroje) a požiarnych vodovodov a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú
požiarny poplach a privolajú hasičskú jednotku. Vykonajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie
osôb, zvierat a materiálu ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej
jednotky. Na zamedzenie šírenia požiaru je potrebné najmä zabezpečiť vetranie únikových a zásahových
ciest, vypnúť hlavné uzávery elektrickej energie a plynu. Na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky
zabezpečia aby boli voľné prístupové komunikácie, nástupné plochy a zásahové cesty.
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