ZARZI\DZENJE NR 55/2020
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 17 wrzesnia 2020 r.
w sp rawie wprow adze ni a procedury ewa ku acji pracownik6w, interesa nt6w

oraz mienia

Urz~du

Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art. 33 liSt. I lIsta wy z dn ia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym
(tj . Dz. U. z 2020 r. poz. 7 13 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 5 TOZpOfZl!dzeni a Ministra Spraw

Wewnc;trznych i Admini srracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekt6w budowlanych i teren6w, zarz<}dzam

co nastypuje:

§ l. Wprowadza s i ~ .. Procedur~ ewakullcji I slopnia pracown ikow, intere!)anlow oraz
mienia Urztydu Gminy No we Miasto", SI<l llowi'lc() z.al<}cznik do zaru,dzeni a.

§ 2. Wykonani e zarzqdzenia powierza silt Gtownemu specjaliscie ds . ObroIUlych, Obrony
Cywilnej i Zarzildzania Kryzysowego.

§ 3. Zal"Z<ldzenie wchodzi w zycie z dn iem podpisan ia.

WOJ
Sluwumir arillsz Za"!wski

Z a~ ~cz nik

do Zarz<}dzenia nr ... 12020
z dnia 17 wrzeSnia 2020 f .
Wojla Gm iny Nowe M i3Sto

Procedura ewakuacji I stopnia
pracownik6w, interesant6w oraz mienia
Urzltdu Gminy Nowe Miasto

CEL P ROCEDURY
Zapewnienie sprawn ego przygotowania i przeprowad zenia bezpiecznej ewakuacj i
pracowni kow, petent6w oraz mi enia Urztrdu Gminy Nowe MiaSlo w sytuacj i wys14pienia
zagrozeni a.

PR ZEDMIOT I Z AK RES STOSOWANIA PROCEDURY
Procedura ewakuacj i pracownik6w, petentow oraz mieni a Urz~d u Gminy Nowe Miasto okreSla
tryb

p o st~po wania

ora2 uprawnienia i odpo wiedzialnosci os6b realizujCJcych

ni e z ~d ne

dzialanie pocZllwszy od s iwierdzeni a (moz li wosci INysl(jpieni a) symptom6w wskazuj(jcych na
koniecznosc
mienia.

podj~c i a

czynnosc i zw iqzanych z ewakuacj q praco wni k6w, interesant6w oraz

PODSTA WV URUCHOMIENIA PROCEDURY

1. POZar (gdy nieskutecznajest Iikwidacja poi.aru

podr~cznymi

srodkami).

2. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji a podto teniu ladunku wybuchowego lub
innego srodka niebezpieczoego).
3. Zagrozenie katastrof<}

budowlan~.

4. Zagrozenia skateniem biologiczno-chemicznym.

SPOSOB OGLOSZENlA ALARMU - SYGNALY ALARMOWE
I. Alarmowanie 0 zagrozeniach w budynku

Urz~du

odbywa si(( w ramach wewll ylrznego

systemu alarmowania.

2. W katdym wypadku zagrozeniCl wymagaj,!cego ewakuacji kierujqcy akcj'l ewakuacyjnq lub/t
osoba przez niego upowazniona

o~asza

slownie komunikat : "UWACA EWAKUACJA

PROSZI; OPUSCIC BUDYNEK".
3. Ewak uacjr:y nal ezy prowadzic w sposob zorganizowany, kieruj ,!c siy ustaleniami procedury i

aktualnie zaistnia!q sytuacjq.
4. Kieruj,!cym

akcj~

ewakuacyjn(J moie bye WOjl Gminy, Sekrelarz Gminy lub Glowny

specja lisla ds. Obronnych, Obrony Cywi lnej i Zarz<}d zania Kryzysowego.
5. Za rozpoczycie procedury ewakuacji odpowiedzi alny jest W6jt Gminy lub Sekretarz Gminy
lub G!6wny specjalista ds. Obronnych, Obrooy Cywi lnej i Zarz(!dzania Kryzysowego.
6. Komunikat 0 ewakuacji powi nien dOlrzeC do wszystkich osob znajduj')cych siy na terenie
Urzydu Gminy, takie na zapleczu technicznym.

PODZIAL OBOWJ;\ZKOW I ORG ANIZACJA DZIALANIA

t . W6jt Gminy, Sekretarz, Gl6wny specjalista ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i ZarZ<)dzan ia
KIyzysowego:
- podejmuje decyzjy 0 za kresie e wak uacji (petnej lub cZySciowej),
- informuje 0 zarZ<}dzeniu ewakuacji i podstawach podj yc ia decyzji
Powiadamiani a Ratunkowego - tel. 112,

0

ewakuacji Centrum

• informuje 0

za~dzeniu

ewa kuacji ijej podstawach Centrum Powiadamiania Ratunk owego

- tel. 112,

nad zoruje przestrzeganie ustalefl. zawart ych w niniejszej procedurze,
nakazuj<} uruchomienie element6w zabezpieczenia procesu ewakuacj i

W

szczegolnosci:

· transport, za ladunek i ochron~ dokumentacji urzc;du,
· nadzoruje zabezpieczenie instal acj i wod nej i elektrycznej ora2 otwarcie wyjsc
ewakuacyjnych,
- wprowadza zakaz wej sci a do budynk6w Urzydu Gminy oraz wjazdu na leren
Urzydu Gminy dla os6b po stronnych,
· organizuje akcj y ratownicZ4 do czasu przybycia sfui:b ratunkowych,
· okresla miej sce deponowania ewakuowanego mienia,
- nadzoruje (w miary mo zliwosci czasov.rych) zabezpieczenie (ewakuacje;) wainego
mienia, dokumentow,

lIfz~dzefl.,

pieczyci, kop ii danych ilp.,

· wsp6Mziala ze specjali stycznymi sllltbami ratowniczymi
Poi:am~,

(PaOS l wow~

Stra1:4

Policj(). Pogoto wiem RalUnkowym ilp.).

2. Pracownik Urzyd u Gminy:

- w godzinach pracy w przypadk u zauwa2:enia b<Jd z olrzymania od os6b trzecich informacji
dotycUJcych zagrozenia pracownik6w. inleresant6w lub mienia, powiadamia 0 zagrot eniu
b~ di.

przekazuj e trdc otrzymanego komunikatu do W6jta Ominy Nowe Miasto, Sekretarza

Gminy lub G16wnego specjalisty ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i ZaJ'"UIdzania
Kryzysowego.

· po godzinach pracy w pierwszej kolejnosci powiadamia specja li styczne sluzby ratownicze
slosownie do zagro.tenia , a nastc;pni e informuje

0

zaistnialym zdarzeniu W6jta Gminy Nowe

Mjasto,
- bezwzglydni e zobowi'lzany jest stosowac

s i~

do zasad ewak uacji,

· zobowi<Jzany jest (w miary m02:1iwosci) zakonczyc pracy systemu operacyjnego,
- pracownik kad r z;obowifV-:any jest podczas ewak uacji zabrac list y obecnosci oraz
"Ewidencjy wyjsc w godzinach sluzbowych",

- kierownicy referat6w i pracowniey samodziel nych stanowisk pracy zobowic,zani scI zabrac
ze sobc, posiadane pjeczitcie firm owe,
- informatyk, stosownie do rodzaju zagrozenia, zo bowictzany jest zabezpi eczyc urz'ldzenia i
sprzitt komputero wy zlokali zowany w pomieszczeniu serwerowym oraz zobowi'lzany jest do
zabrania ze sob'} podczas ewakuaej i najbardziej aktualnych ka pii danych zapasowych na
nosni.kach CD/DVD oraz innyeh nosni kach,
- pracownik ds. obrorulych, obrony cywilnej i zarzqdzania kryzyso wego, stosownie do
rodzaju zagroze nia, zo bowi CJzany jest do zabezpiecze nia dokument6w, plan6w dzialan ia
zwiqzanych z obronnosci'l Prulstwa oraz bezpi ecze nstwem Gminy Nowe Miasto,
- Straz Gminna Gminy Nowe Miasto zobowiqzanaj est do . .vytCJczenia doptywu energii
elektrycznej glo wn ym wyl 'lcznikiem

pr~du

uniemoi Jjwieni a wej scia na tereo budyn kow os6b

poslronnych.

O GOLNE ZASADY EWAKUACJI
Miejscem zbi 6rki w przypadku ewakuacji pracownikow i mienia Urzifd u Gminy Nowe Miasto
jesl parking nad Zalewem Nowomiejsk im (tuz za budynkam i Urzydu).
Ewakuacj~

nalezy prowadzic

zgodni e z planem ewakuacji przeeiwpozarowej ustalonymi

ci<}gami komunikacyjnymi na ze wn~trz obiekt6w, chyba ze w trakcie WSl((pnego przeszukania
obiektu na wyznaezonej wczeSniej Iras ie ewa kuacyjnej zasta t ujawniony przedmiot, mogClcy
zawierac material wybuchowy. ZlokCllizowanych przedmiot6w, wobec kt6rych zachodzi
podejrzeni e, ze mog. bye ladunkami wybuchowymi, ZABRANIA sn; KATEGORYCZNIE
dotykac, otwie rac, jak tei dokonywac wsze lkieh innyeh ezynnosci.
WychodZ4c z pomieszcze n nalezy zwr6eic uwagy, ezy nikt w nich nie pozostal, po czym
zamkn<tc drzwi j konieczni e pozostawic w nieh klucz. Drzwi do innych pomieszezen, z kt6rych
przenika dym i W kt6rych ponad wszelkCJ w'ltpliwo sc nikl nie przebywa, naleiy szczelnie
zamkn,!c.
W przypadku zadymienia drogi e wa kuacyjnej nnlezy natychmiast otworzyc lub wybie (np.
krzeslem, gaSnica tIp .)

znajduj~ee

siit w poblizu okna. Przy zadym ieniu nalezy pontszac si<r

wzdluz scian, aby nie zatraci c kierunku i orienlacji. Jeie li schody
pi ~ t rze Si)

silnie zadymione,

ewaku acj ~

wewn~ lrzne

lub korytarz na

pracownikow przeprowadza siy przez akrta astatniega

pomieszczenia w korytarzu, prowad zqce na dach skrzydb gl6wnego budynku, lub przez okna
za pomoq drabin dostarczonych przez pracownik6w Gmil1Jlego Zakladu Komunalnego lub
Straz Pozam<l.
Podczas ewakuacji nal ezy scisle stosowac siy do przekazywanych zaleceil.
Wszystkie osoby powiMY w miar~ mozliwosci zabrac ze sob,! rzeczy osobiste.
Pracownicy Urlydu Gminy Nowe Miasto przebywaj" na miejscu ewakuacji do czasu
otrzymania od W6jla Gminy lub upowa:i.n jonej osoby stosownej infonnacj i, co do powrotu do
budynk6w Urzydu Gminy.

