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VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BUDĖTOJŲ VEIKSMAI  

KILUS GAISRUI AR IŠTIKUS AVARIJAI  

 
I.GAISRO APTIKIMAS 

 

      Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, 

pastebėjęs gaisrą. 

 

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, kuris įsijungia suveikus automatinei gaisrinei 

signalizacijai.  

2. Budintys darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai  darbuotojai 

informuojami: 

2.1.  ilgu skambučiu (30 s trukmės) – signalas  evakuotis. 

2.2.  žodžiu, šaukiant „Gaisras“. 

 

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ 

 

      Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakinga gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja  ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA,  tel. Nr. 8607 86748 arba 8614 22952,  

      jai nesant  -  gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė, tel. 860786753 arba 868783670 

 

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša gimnazijos budėtojui. Šis iškviečia  

Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo pajėgas BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONU  NR.112 ir 

praneša gimnazijos direktoriaus pavaduotojui  ūkiui.      

4. Skambinantis turi pranešti šią informaciją: 

4.1. kur įvyko įvykis (tikslų adresą: Taikos prospektas, Nr.21, Visagino „Verdenės“ gimnazija, 

gaisro kilimo vietą); 

4.2. kas įvyko (įvykio pobūdį); 

4.3. kada įvyko (laiką); 

4.4. grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai; 

4.5. situacijos kaitą; 

4.6. pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą). 

5. Gimnazijos budėtojui pranešama telefonu Nr.8607 86754 arba žodžiu. 

6. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, gimnazijos budintis turi 

telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.   

 

III.  EVAKUACIJA 

 

7. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet 

nedelsdami,  išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu. 

8. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti koridoriuose pakabintuose darbuotojų evakuacijos planuose.  

         Už  pastato evakuacinių išėjimų atrakinimą atsakingos  budėtojos MONIKA 

MACKONIENĖ ir TERESĖ NEMEIKIENĖ, o už valgyklos išėjimų –  valgyklos vedėja IRINA 

MIVOVAN                                                                   
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9. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais 

„Išėjimas“, kurie šviečia, nutrūkus elektros tiekimui. 

10. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, 

atsarginiai – žalia punktyrine linija. 

11.  Jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų – 

išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą. 

12.  Jeigu evakuacinės durys užrakintos, budėtojas skubiai raktu atrakina evakuacines duris. 

 

V. GAISRO GESINIMAS 

 

         Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai  

            13. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai,  privalo imtis 

priemonių gaisrą užgesinti. 

14.  Jei yra galimybės išjungti ventiliaciją, kad oras nepatektų į gaisro vietą, ventiliaciją 

atjungiama:  

14.1. priestatui – budinčių kambaryje Nr. 112; 

14.2. sporto salėms – sporto  salėje Nr. 12 ir sporto komplekso koridoriuje; 

14.3. valgykloje – prie valgyklos vedėjos kabineto durų.    

             15. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros 

įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui 

reikia išjungti  rankiniu būdu. 

16. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti 

angliarūgštės ar miltelių gesintuvais.  

                  17.  Kad gesinantis  darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 

metro atstumo.  

18. Ugnies gesintuvai paleidžiami  tokiu būdu: 

18.1. reikia nutraukti plombą;  

18.2. ištraukti apsauginį kaištį;  

18.3. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;  

18.4. nuspausti rankenėlę.  

             19.  Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.  

             20. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę 

liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.  

 

V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

        Iki  ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja 

asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą. Jam nesant – gimnazijos  direktorius. 

         Atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotoja ūkiui GENĖ MIROŠNIKOVA 

         GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra 

privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti 

GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV 

nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats. 

VI. PRANEŠIMAS APIE ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ GEDIMUS 

 

21. Pastebėjus elektros tinklų ir įrengimų gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų 

kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti (jei tai įmanoma) ir informuoti atsakingą už elektros ūkį, kad 

pašalintų gedimus. 

22.  Jei iškviesti atsakingo už elektros ūkį nėra galimybių, o pastatui gresia pavojus reikia 

kreiptis į AB LESTO tel. Nr.1802.  
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VI. PRANEŠIMAS APIE AVARIJĄ VANDENTEKIO, 

 ŠILUMOS AR KANALIZACIJOS IREGINIUOSE 

 

23. Įvykus avarijai vandentiekio, šilumos ar kanalizacijos įrenginiuose reikia pirmiausia nustatyti kas 

būtent įvyko (laikantis saugos reikalavimų). 

24. Suteikti pilną informaciją santechnikui, pranešti pavaduotojai ūkui arba budinčiam 

administratoriui. 

25. Jei nėra galimybių susisiekti su ankščiau išvardintais atsakingais asmenimis, skambinti į 

,,Visagino būsto“ avarinę tarnybą tel. 9-04, 868508937.  

 

       Visų avarijų atvejais budėtojas privalo užregistruoti avarijos pradžią, aprašyti budėjimo 

pamainų perdavimo žurnale. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

atsakinga už priešgaisrinę saugą                                                          Genė Mirošnikova 

 

 


