INSTRUIREA GENERALA A PERSONALULUI ANGAJAT SI A ELEVILOR
PRIVIND CUNOASTEREA REGULILOR SI MASURILOR DE APARARE IN
CAZUL SITUATIILOR DE URGENTA
Personalul angajat si elevii Colegiului Economic au urmatoarele obligatii in ceea ce
priveste respectarea normelor PSI si de protectie civila :
 Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor
de urgenta stabilite si date sub orice forma de scoala, producator sau furnizor dupa
caz.( consultarea panoului de informare de la etajul I cladirea veche )
 Sa intretina si sa foloseasca in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor asigurate de scoala.
 Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care
le organizeaza si desfasoara dupa caz.
 Sa nu efectueze manevre sau modificari nepermise mijloacelor de protectie sau de
interventie pentru stingerea incendiilor
 Sa comunice imediat conducerii scolii sau persoanelor imputernicite de aceasta
orice situatie pe care este indreptatit sa o considere pericol de incendiu, precum si
orice defectiune sesizata la instalatiile de protectie sau interventie pentru stingerea
incendiilor.
 Sa respecte in unitate regulile stabilite privind folosirea unor aparate care pot
provoca incendii, modificari neautorizate sau improvizatii la instalatiile de iluminat
sau incalzit.
 Sa verifice la inceperea sau terminarea activitatii eventualele pericole sau cauze de
incendiu .
 Sa intretina in buna stare de utilizare mijloacele de stingere a incendiilor, sa
cunoasca locul de amplasare si modul de folosire, sa nu le utilizeze in alte scopuri.
 Sa cunoasca operatiunile ce trebuie desfasurate in caz de incendiu, alarmare,
anuntare, etc. (pompieri, politie , salvare); sa cunoasca numerele de telefon utile in
astfel de cazuri( 112-apeluri de urgenta )
 Sa nu depuna pe tablourile electrice sau pe elementele de incalzire haine sau
materiale combustibile.
 Sa nu intervina sub nici un motiv la instalatiile electrice sau de incalzit, chemand in
acest sens personalul specializat in domeniu pentru a evita improvizatiile.
 Sa cunoasca caile de acces si evacuare in caz de incendiu.
 Se va evita amplasarea dulapurilor, fisetelor sau altor piese de mobilier pe holuri si
culoare, care sa impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
 Se va controla permanent starea de functionare a instalatiilor electrice si sobelor
pentru incalzit de catre persoanele responsabile.
 Se va stabili un program de functionare, cu responsabil de aceasta activitate, pentru
aprinderea si stingerea focului .

 Este interzisa aprinderea focului cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile .
 Este interzisa iluminarea cu flacara deschisa (lumanari, chibrituri, lampi cu petrol,
etc. ) in biblioteca, magazii, poduri, secretariat precum si in alte loocuri care
prezinta pericol de incendiu .
 In caz de incendiu sau alt pericol imminent se vor urmari si respecta pentru iesirea
din cladire indicatoarele de evacuare la nivelul iesirilor spre exterior din casa
scarii
 Responsabilitatea pentru instruirea elevilor care desfasoara activitati practice
revine maistrilor instructori sau profesorilor coordonatori .
 Este interzisa intrarea elevilor in scoala cu aprinzatori, chibrituri, brichete, tigari,
pocnitori, petarde, artificii, etc
 In caminul pentru elevi este interzisa folosirea resourilor si radiatoarelor electrice
precum si a altor consumatori de energie electrica.
 In cantina se vor degresa periodic hotele de absorbtie impotriva depunerilor de
grasimi si se vor verifica periodic instalatiile termice pentru gatit .
 Toate activitatile din scoala si din cladirile anexe care necesita lucrari cu foc
deschis se vor face pe baza permisului de lucru cu foc .
 Hartia, cartile si documentele de arhiva din biblioteca, depozite sau spatii similare
se vor aranja in ordine pe stive sau rafturi la cel putin 1,5 m de sursele de caldura
asigurandu-se posibilitatea de interventie in caz de incendiu .
 Deseurile de hartie din scoala se vor evacua zilnic de catre elevi sau personalul de
serviciu.
 Cheile usilor de acces in cladiri si cele ale incaperilor incuiate se pastreaza in
locuri sau la persoane desemnate, astfel incat aceste chei sa poata fi identificate si
folosite in caz de incendiu .
 Caile de acces , evacuare si interventie trebuie mentinute in permanenta, in orice
anotimp, practicabile si curate .
 Fumatul in incinta Colegiului Economic “ Iulian Pop “ este strict interzis.
Orice incalcare a normelor generale prezentate anterior, a regulilor de ordine
interioara sau a normelor speciale, de catre personalul angajat sau de catre elevii
care au fost instruiti in ceea ce priveste prevenirea si stingerea incendiilor sau a
protectiei civile , se vor sanctiona conform legilor in vigoare sau Regulamentului
intern .
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