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Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z:
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NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWIĄZUJE 
CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA 

PAPIEROSÓW! 







Uszkodzenia i awarie szpitalnej infrastruktury techniczno-instalacyjnej, zwarcia,
instalacji elektrycznej zapalenia się pyłów osiadłych, przegrzania maszyn
i urządzeń, błędy projektowe itp..

Składowanie materiałów palnych w miejscach do tego nie przeznaczonych jak:
piwnice , strychy, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne itp.,

Porzucanie nie wygaszonych papierosów w miejscach w których znajdują się
materiały palne( szczególnie przez pacjentów),

Ustawianie nagrzewających się urządzeń elektrycznych (kuchenki, grzejniki,
czajniki, grzałki) w bezpośrednim sąsiedztwie wyposażenia pomieszczeń
wykonanych z materiałów palnych jak meble, zasłony, kosze na śmieci , materiały
papiernicze, kartony itp.,

Pozostawienie nie wyłączonych z napięcia odbiorników energii elektrycznej,

Niewłaściwe posługiwanie się i nie zachowanie ostrożności podczas używania
materiałów łatwopalnych,

Niewłaściwe zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób postronnych,

Nieprzestrzeganie środków ostrożności podczas prac remontowo-budowlanych
oraz prac pożarowo-niebezpiecznych jak: spawanie , opalanie palnikiem,
lutowanie, zgrzewanie na gorąco, zgrzewanie papy na gorąco palnikiem gazowym
itp..



• Użytkowanie aparatury i urządzeń (szczególnie elektrycznych ) zgodnie z zasadami
ustalonymi w zarządzeniach wewnętrznych i DTR,

• Nie pozostawianie nie wyłączonych , bez dozoru odbiorników energii elektrycznej,

• Zachowywanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w miejscach dużego
nagromadzenia mat palnych oraz niebezpiecznych pożarowo jak. rozpuszczalniki ,
alkohole, gazy itp..

• Nie składowania materiałów palnych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych
jak: piwnice , strychy, klatki schodowe, oraz pomieszczenia techniczne.

• Zapewnienie maksymalnych środków ostrożności przy prowadzeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych .

• Właściwa i terminowa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
odgromowych, gazowych.

• Nie korzystanie z obluzowanych elementów instalacji elektrycznych, gniazd
wtykowych oraz prowizorycznych instalacji elektrycznych.

• Nie uprawniona naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych, w doraźna naprawa
urządzeń zabezpieczających i bezpieczników.

• Właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób postronnych.





System Działanie

System Sygnalizacji Pożaru
Wykrycie zagrożenia pożarowego przez czujkę dymu - przesyłanie sygnału do 
Dyżurnego Lokalnego Centrum Nadzoru oraz do straży pożarnej

Dźwiękowy System Ostrzegawczy 
Komunikat ewakuacyjny w strefie

Komunikat ostrzegawczy w sąsiednich strefach

Dźwigi osobowe (windy) 
Zjazd na  określony  poziom i otwarcie drzwi (osobowe parter  budynków,  towarowe 
przyziemie budynków).

Wentylacja i klimatyzacja Wyłączenie w całym budynku

Klapy w kanałach wentylacyjnych Zamknięcie między strefami

Poczta pneumatyczna Wyłączenie w całym USK

Oddymianie 
Otworzenie klap przeciwpożarowych w strefie, na klatkach schodowych, 

w windach

Strefy dostępu Otworzenie drzwi na drodze do wyjścia ze strefy na drogach ewakuacyjnych 

Pompownie pożarowe Załączenie pracy pomp w przypadku użycia hydrantów do gaszenia pożaru.

Sieć  tryskaczowa Uruchomienie tryskaczy w strefie wystąpienia pożaru 

Scenariusz zdarzeń w razie wystąpienia zagrożenia 
pożarowego 



Natychmiast należy zaalarmować Dyżurnego Lokalnego Centrum
Nadzoru (LCN) tel. 71 733 17 70 kom. 662 232 549 lub najbliższy
posterunek ochrony lub wcisnąć najbliższy Ręczny Ostrzegacz Pożarowy.
W razie konieczności powiadomić bezpośrednio Państwową Straż
Pożarną tel. 998 lub 112.



W przypadku zagrożenia
zbić szybkę i WCISNĄĆ PRZYCISK!







Gaśnica proszkowa:

▪ Środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą 
sprężonego gazu (dwutlenek węgla lub azot). 

▪ Działanie gaśnicze proszku: przerwanie reakcji spalania, 
odcinanie dopływu tlenu,  tłumienie płomieni strumieniem 
niepalnego gazu, będącego nośnikiem proszku.

▪ Przeznaczenie: gaszenia pożarów z grup: A, B i C oraz 
gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. 
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W obiektach USK większość 
gaśnic to gaśnice proszkowe
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Wewnętrzna sieć hydrantowa:

▪ Przeznaczona jest do gaszenia małych pożarów 

przez pracowników Szpitala,  służby  techniczne  

oraz ochronę Szpitala. 

▪ Sieć hydrantowa składa się z:

- instalacji wodnej;

- zaworu czerpalnego;

- węża o średnicy 25 mm oraz prądownicy.

▪ Sieci tej używamy do gaszenia pożarów, 

przy których możemy stosować wodę 

jako środek gaśniczy. 

▪ Hydranty HP 25 (o wydajności 1 dm³/s), 

rozmieszczone wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
Szpitala aby zasięg rzutu prądu wody

obejmował  wszystkie pola dostępne 

w obrębie sieci  hydrantowej.
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Woda jest przewodnikiem prądu elektrycznego i stosowanie jej do gaszenia
urządzeń elektrycznych pod napięciem grozi porażeniem!





INFORMUJĄ O ZAGROŻENIU, PRZYSTĘPUJĄ DO EWAKUACJI
ZAGROŻONYCH PACJENTÓW I PERSONELU

UGASIĆ POŻAR

JEŚLI MOŻESZ TO PODEJMIJ DZIAŁANIA!

Zatrzymanie rozwoju pożaru i ugaszenie go w zarodku przyczynia się
do uratowania ludzkiego życia, a także ograniczenia strat.

Podczas przeszukiwania pomieszczeń zadymionych należy
przemieszczać się w pozycji jak najbliższej podłodze, gdyż
w dolnych partiach pomieszczenia podczas pożaru jest najwięcej
tlenu.

Otwierając pomieszczenia, gdzie się pali, należy skrywać się
za skrzydło drzwi (uniknięcie skutków fuknięcia) i wstępnym
oddymieniu pomieszczenia można przystąpić do penetracji.



zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca,
w którym występuje zagrożenie lub może wystąpić (np. pożar), na obszar
bezpieczny

W godzinach pracy kierownictwa szpitala, całością akcji ratowniczo-

ewakuacyjnej kieruje wg. kolejności Kierownik Kliniki, osoba go

zastępująca lub w przypadku ich nieobecności pielęgniarka oddziałowa.

W innych jednostkach organizacyjnych szpitala kierownicy tych jednostek.

Z chwilą przybycia na miejsce , akcją kieruje Dyrektor Szpitala lub osoba

przez niego wyznaczona. W dni wolne od pracy i w porze nocnej, ewakuacją

na poszczególnych oddziałach kierują lekarze dyżurni.

Z chwilą przyjazdu jednostek Państwowej Straży Pożarnej i innych
podmiotów ratowniczych akcją kieruje dowódca pododdziałów Straży
Pożarnej.





Na korytarzach znajdują się plany ewakuacji z wytyczonymi drogami
ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego.



W razie ewakuacji całkowitej szpitala należy drogami ewakuacyjnymi opuścić 
budynek i udać się do najbliższego miejsca zbiórki.
Ewakuacją kieruje Dyrektor Szpitala do czasu przybycia straży pożarnej. 

Na planie
obok
zaznaczono
miejsca
zbiórki do
ewakuacji.











Mateusz Szymczak 

Starszy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

tel.(71) 733 17 60
Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
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