
     

Załącznik nr 2 
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU  
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA PODCZAS 

Jarmarku Bożonarodzeniowego w Lubaniu, 23 grudnia 2019 r. 
 
I. ALARMOWANIE WEWNĘTRZNE. 
Kto zauważy pożar w obiekcie lub na terenie imprezy zobowiązany jest:  
1. Powiadomić bezpośredniego przełożonego.  
2. Powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i przystąpić do akcji ratowniczej  
lub ewakuacji.  
 

II. ALARMOWANIE ZEWNĘTRZNE. 
Organizator lub współorganizator w przypadku otrzymania informacji o pożarze 
zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia:  
1. Państwową Straż Pożarną, tel. alarmowy 998 lub 112,  
2. Właściciela obiektu  
3. Zachować spokój i przystąpić do organizacji akcji ratowniczo gaśniczej.  
 

STRAŻ POŻARNA TEL. 998 
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną 998 należy wyraźnie podać: 
• gdzie się pali: dokładny adres, nazwę instytucji, piętro,  
• co się pali: np. pomieszczenie magazynowe na parterze,  
• czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,  
• numer telefonu, z którego się alarmuje oraz swoje nazwisko i imię.  
UWAGA:  
Należy odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie zostało 
przyjęte. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia 
powstania pożaru.  
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU:  
1. Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia pożaru dostępnym 
sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym. 
2. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci oraz nieznających obiektu. 
3. W miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie przed pożarem i osobami 
postronnymi. 
4. Do momentu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją obejmuje właściciel, 
zarządca, użytkownik obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana. 
5. Wzdłuż drogi prowadzącej do miejsca pożaru powinny stać osoby, które będą 
pokazywać właściwy kierunek jazdy, aby ułatwić dojazd służbom ratowniczym. 
6. Po przybyciu Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje Kierownik Akcji 
Ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, 
organizacji społecznych, jednostek gospodarczych i obywateli. 
 

III. TELEFONY ALARMOWE. 
W razie potrzeby, np. nieszczęśliwy wypadek, awaria, itp. należy poinformować:  
POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999  
POLICJĘ - tel. 997 lub 112 


