MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Rekreačné zariadenie Mestského úradu
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda č. 240/10

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE,
ktoré vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
1. Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru :
V prípade vzniku požiaru je povinnosťou každého tento uhasiť dostupnými prostriedkami alebo
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Osoba je povinná bezodkladne ohlásiť
vzniknutý požiar na „OHLASOVŇU POŽIAROV“ vlastníkovi objektu na číslo tel. na Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom na tel. číslo 032/ 7402 224 prípadne priamo podľa bobu č. 4. .
Zamestnanec ohlasovne požiarov ohlási požiar jednotke Hasičského záchranného zboru ( HaZZ ) tel.
číslo 150 príp. číslo 112. Pri telefonickom ohlásení požiaru sa prestaví a oznámi presne kde a čo horí,
nahlási číslo telefónu z ktorého volá a vyčká pri telefóne, aby zamestnanec Krajského strediska
Integrovaného systému mohol spätným hovorom overiť pravdivosť správy .
2. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu :
V priestoroch objektu sa požiarny poplach vyhlasuje hlasitým volaním = H O R Í = .
3. Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu :
V objekte sa požiarny poplach vyhlasuje pre všetky osoby nachádzajúce sa v jednotlivých priestoroch.
Je potrebné vypnúť všetky spotrebiče, pracovné stroje a zistiť, či nezostali v priestoroch postihnuté osoby.
Všetky osoby vykonajú evakuáciu v súlade s požiarnym evakuačným plánom a do príchodu jednotky HaZZ
sa riadia pokynmi osôb zodpovedných za evakuáciu v danom priestore. Po príchode jednotky HaZZ sa
riadia pokynmi jej veliteľa a ak si to situácia vyžaduje, poskytnú na výzvu veliteľa zásahu pomoc pri
zdolávaní požiaru. Ak sa v ohrozenom priestore nachádzajú tlakové nádoby, horľavé kvapaliny a iné
nebezpečné látky, pomáhať pri ich evakuácii.
4. Miesto a číslo tel. ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky :
Krajské stredisko Integrovaného záchranného systému
Jednotka Hasičského a záchranného zboru
Nové Mesto nad Váhom, Odborárska ul. č. 12
OHLASOVŇA POŽIAROV

150
032/ 771 2222
032 / 7402 224

Dôležité telefónne čísla :
Rýchla zdravotná pomoc

155

Okresné riaditeľstvo PZ

158

Mestská polícia

159

7715561

Poruchová linka - Západoslovenská energetika a.s.

0800 / 11 15 67

Pohotovostná služba – plynárne
Poruchová linka – Trenčianske vodárne a kanalizácie
a.s..

0850/ 11 17 27

Obvodné oddelenie PZ

032 / 7712750

Lekárska služba prvej pomoci - pohotovosť

032 / 7712444

0800 / 115 495

Technik požiarnej ochrany – referát BOZP a OPP 032/ 7402118
preventivár mesta
Nové Mesto nad Váhom 02. december 2016
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