Požární a poplachové směrnice
Rekreační středisko „Pod Templštýnem“
METAL SHARK s.r.o., Tikovická 519/3, 664 44 Ořechov, IČ: 25306341
S touto směrnicí jsou povinny se seznámit a podle ní se chovat všechny osoby, které vstupují
do areálu Rekreačního střediska „Pod Templštýnem“, především účastníci LT – děti, vedoucí,
rekreanti, zaměstnanci, ale i ostatní návštěvy.

Postup při vzniku požáru nebo jiné mimořádné situace
1. Osoba, která zpozoruje požár nebo jinou mimořádnou situaci, je povinna vyhlásit
příslušný poplach a neprodleně informovat správce střediska, nebo jeho zaměstnance.
Požární poplach se vyhlašuje pro nejbližší okolí voláním „HOŘÍ“. Dospělá osoba se
ihned pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za použití dostupných a odpovídajících
prostředků, děti nikdy nic takového nečiní !!! Jiné mimořádné situace jsou po
vyhodnocení hrozícího nebezpečí vyhlášeny tomu odpovídajícím způsobem. Forma a
způsob vyhlášení poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky. Základní povinností
všech přítomných je provést nutná opatření pro rychlou záchranu ohrožených osob –
především dětí. Shromáždit všechny na určeném místě – prostor fotbalového hřiště –
a pod dohledem pověřených vedoucích opustit tábor bezpečnou cestou mimo
požářiště nebo místo mimořádné situace.
2. Evakuační cesty z tábora
- Po cestě směrem k mostu, seřadiště na hřišti vedlejšího tábora
- Po lesní cestě nad tábor směrem k posedu, seřadiště na cestě u posedu
- Po cestě přes brod, seřadiště na louce za brodem
Výběr a zajištění evakuační cesty provede osoba pověřená dohledem nad evakuací.
3. Pokud je záchrana osob zajištěna, ostatní přítomní provádí, pokud to neohrozí jejich
zdraví nebo život a za využití dostupných prostředků (hasicí přístroje, nádoby s vodou
atd.), účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření požáru. V případě
jiného nebezpečí provádí, za stejných podmínek, zajištění majetku a odstranění
možných rizikových faktorů. Pokud nelze zjištěný požár ihned uhasit, je nutné zavolat
neprodleně ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru. V případě jiného
nebezpečí je nutno vyhodnotit možnosti dalšího postupu – zavolání příslušné pomoci
(sanitka, policie).
4. Při nahlašování požáru či mimořádné situace je nutno srozumitelně nahlásit:
- Adresu (místo) požáru nebo mimořádné situace
- Co hoří (materiál) a rozsah požáru, charakteristiku mimořádné situace
- Telefon a jméno osoby hlásící požár nebo mimořádnou situaci
5. Po příjezdu hasičů jsou všichni přítomní povinni se řídit pokyny velitele zásahu. Požár
či jiné mimořádné události je nutno zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte
klidně a s rozvahou, v prvé řadě zajišťujte životy a zdraví, teprve potom následuje
zajištění majetku.
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