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AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“
 DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 ADMINISTRACINIAME PASTATE,

PLANAS NR. 4300200-2

I. BENDROJI DALIS

1. Šis planas skirtas žmonių evakavimo, materialinių vertybių apsaugos ir evakavimo
organizavimui kilus gaisrui Termofikacinės elektrinės Nr. 2 (toliau – E-2) administraciniame pastate
(toliau – AP).

2. Planas parengtas vadovaujantis „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 2 priedo
reikalavimais.

3. Planas privalomas visiems Bendrovės darbuotojams, nuolat ar laikinai dirbantiems arba
esantiems E-2 AP, jų svečiams, rangovų darbuotojams, paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams
laikinai būnantiems E-2 AP, apsaugos tarnybos darbuotojams.

II. GAISRO APTIKIMAS

4. Kilus gaisrui AP automatiškai įsijungia gaisrinė signalizacija, Apsaugos tarnybos pamainos
vadovas gauna pranešimą gaisro aptikimo centralėje su tikslia vieta, kurioje suveikė gaisrinis daviklis.

5. Darbuotojas (-ai), kitas asmuo (-ys), pastebėjęs (-ę) kilusį gaisrą, jeigu automatinės
gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, išeidamas (-i) pro duris turi nedelsdamas (-i)
paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką, aplinkinius darbuotojus ir svečius apie
kilusį gaisrą informuoti žodžiu, šaukiant „Gaisras“. Radijo ryšio pagalba arba mobiliuoju telefonu apie
gaisrą pranešti budinčiam personalui.

III. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

6. Darbuotojas (-ai), pirmas (-i) pastebėjęs (-ę) kilusį gaisrą iš saugios vietos praneša E-2
elektrinės pamainos vadovui (toliau – EPV) telefonu Nr. 7452 ir  vykdo jo nurodymus.

7. Apsaugos pamainos vadovas ar kiti apsaugos budintys darbuotojai, suveikus gaisro
aptikimo centralei, nedelsiant praneša EPV, kurioje vietoje suveikė daviklis ir siunčia savo darbuotoją
įsitikinti gaisro tikrumu bei vykdo kitus EPV nurodymus.

8. EPV asmeniškai, operatyvinio personalo arba apsaugos tarnybos darbuotojų pagalba
įsitikinęs gaisro tikrumu (nustatęs gaisro židinio vietą, galimas jo plitimo kryptis, pavojų gaisro zonoje
veikiantiems energetiniams įrenginiams ir ten esančiam personalui) tampa laikinuoju gaisro gesinimo
vadovu (toliau –  LGGV) ir vadovauja gaisro likvidavimo darbams.

9. EPV radijo ryšio priemonėmis informavęs operatyvinį personalą apie kilusį gaisrą, duoda
nurodymus nedelsiant pašalinti iš gaisro vietos ar netoli jos esančius asmenis, nedalyvausiančius
gaisro gesinime.

10. Esant būtinybei, EPV per garsinę pranešimų sistemą praneša apie gaisrą AP ir personalo
evakuaciją.

11. Įsitikinus ar esant įtarimui, kad gali nepavykti savo pajėgomis likviduoti gaisro, EPV
privalo apie gaisrą nedelsiant pranešti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgoms bendruoju
pagalbos telefonu 112 ir pateikti šią informaciją apie įvykį:

- kur įvyko (tikslų adresą: Elektrinės g. 2, gaisro kilimo vietą);
- kas įvyko (įvykio pobūdį);
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- kada įvyko (laiką);
- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
- situacijos kaitą;
- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą.)
12. Vykdant personalo evakuaciją iš patalpų, EPV informuoja apsaugos tarnybos pamainos

vadovą telefono Nr. 7470 ir nurodo:
- pasitikti bei suregistruoti (pagal 4 priedą) besievakuojančius darbuotojus „Susirinkimo

vieta“ pažymėtoje vietoje, tarp pirmos vandens šildymo katilinės (VŠK-1) ir Chemijos ūkio
skyriaus pastato;

- pasiruošti įleisti ugniagesius į E-2 teritoriją (jeigu jie yra iškviesti).
13. Davus operatyviniam personalui nurodymus dėl gaisro likvidavimo, EPV apie situaciją

informuoja:
- E-2 eksploatacijos grupės vadovą;
- Tinklo valdymo skyriaus (TVS) budintį dispečerį, ir Litgrid operatyvinio valdymo grupės

(OVG) dispečerį, dėl jų valdomų ar tvarkomų įrenginių atsijungimo ar gresiančio
atsijungimo atveju, taip pat jų valdomo ar tvarkomo įrenginio rezervo būklės pasikeitimo
atveju;

- Elektrinių ir katilinių eksploatacijos skyriaus vadovą.
14. Likvidavus gaisrą savo jėgomis ir nustačius, kad pavojus nebegresia, EPV apie tai

praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgoms, jeigu jie buvo iškviesti ir atšaukia iškvietimą.

IV. PERSONALO EVAKUACIJA

15. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami,
bet nedelsdami, išeiti iš patalpos artimiausiu evakuaciniu išėjimu. Išeinant iš kabineto darbuotojai turi
uždaryti langus, uždaryti, bet neužrakinti kabineto durų:

- evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos prie kiekvieno išėjimo durų pakabintuose
darbuotojų evakuacijos planuose;

- evakuaciniai išėjimai yra paženklinti šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie
šviečia, nutrūkus elektros tiekimui. Ten kur šviečiančių ženklų nėra, vietos pažymėtos
išėjimą ir jo kryptį nurodančiais evakuaciniais ženklais;

- evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija,
atsarginiai – žalia punktyrine linija;

- jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti ugnies ir/ar dūmų –
išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą;

- jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą, būtina eiti pasilenkus arba šliaužti po dūmais, veidą
prisidengus drėgnu audeklu, jo neturint  – rankove ar kita drabužio dalimi;

- jeigu evakuacinės durys, pro kurias reikia eiti uždarytos, reikia įsitikinti ar tas kelias
saugus. Jeigu nuo durų, pro kurias reikia eiti, jaučiasi karštis – pasirinkti saugesnį
evakuacijos kelią, jei durys šaltos – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų ir/ar
ugnies, eiti toliau;

- jeigu dūmai, liepsna ar karštis užblokavo visus išėjimus, būtina likti kabinete, užkamšyti
durų plyšius bei ventiliacines angas, atidaryti langą ir jame pakabinti ryškų audeklą ar
drabužį;

- draudžiama grįžti į degantį pastatą.
16. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami susirinkti evakuacijos susirinkimo

vietoje ir prisistatyti savo padalinio vadovui, jį pavaduojančiam ar atsakingam padalinio darbuotojui.
17. Padalinių vadovai, jų pavaduotojai ar atsakingi padalinio darbuotojai, turi suregistruoti

sėkmingai iš patalpų išėjusius savo padalinių darbuotojus pas apsaugos tarnybos pamainos vadovą,
kuris kontroliuoja evakuacijos procesą, pildo informaciją apie evakuotus darbuotojus (priedas Nr. 4). 

18. Grįžti po evakavimo į patalpas galima tik LGGV arba Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
gaisro gesinimo vadovui (GGV) leidus.
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V. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

19. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos materialinės vertybės,
baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.
Materialines vertybes išneša darbuotojas, kuris yra išmokytas, instruktuotas ir turintis reikiamas
apsaugos priemones, jeigu tai nesukelia pavojaus jo ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.

20. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui arba LGGV, formuojama
10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes. Grupės vadovą skiria GGV arba LGGV ir
padeda jam formuoti grupę iš AP darbuotojų ir/arba E-2 operatyvinio personalo neužimto gaisro
gesinimu.

21. Bendrovės materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą
nustato bendrovės vadovas.

VI. GAISRO GESINIMAS

22. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su
pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, instruktuoti ir turintys reikiamas apsaugos priemones, jeigu
tai nesukelia pavojaus jų ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, privalo imtis priemonių gaisrą užgesinti.

23. Imantis gaisro gesinimo priemonių įsitikinti, kad automatiniai saugikliai esantys
koridoriuose (kabinetų apšvietimo skydeliai pažymėti raidėmis AS, kompiuterinių rozečių skydeliai -
PSK, likusios rozetės - PS) į nurodytą kabineto elektros įrenginį atsijungė automatiškai, jei
neatsijungė – išjungti  rankiniu būdu.

24. Nesant galimybei atjungti elektros įrenginius, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius
galima gesinti angliarūgštės ar milteliniais gesintuvais.

25. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1
metro atstumo.

26. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:
- reikia nutraukti plombą;
- ištraukti apsauginį kaištį;
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;
- nuspausti rankenėlę.
24. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.
25. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę

liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių. 
26. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos naudoti vienu metu, o ne vieną po kito.
27. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios

medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti
degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu,
kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti
nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas. 

28. Jeigu nepavyksta gaisro užgesinti per 8-10 sekundžių, reikia evakuotis iš degančios
patalpos į „Susirinkimo vieta“ ženklu pažymėtą vietą lauke.

VII. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

29. LGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį
priešgaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms
sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui konsultuoti. Šis asmuo
laukia atvykstančių ugniagesių Bendrovės teritorijos prieigose.

30. Apsaugos pamainos vadovas turi būti pasiruošęs ir atidaręs įvažiavimo į teritoriją užtvarą.
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31. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas padalinio, kuriame kilo gaisras,
vadovas. Už gaisro gesinimo organizavimą AP kabinetų ir koridorių, nepriklausančių konkrečiam
skyriui, atsakingas EPV.

32. LGGV privalo:
- prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti technologinius procesus gaisro gesinimo zonoje (arba trukdančius gaisro

gesinimui), kol neužgesintas gaisras;
- instruktuoti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti

agregatus, aparatus,  elektros tiekimą, vėdinimo sistemą;
- aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti jeigu tai

nesukelia pavojaus jo ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai;
- patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas darbinis

vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose;
- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje siekiant išvengti

apsinuodijimų degimo produktais. 
32. Atvykus ugniagesiams, LGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, apie

automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą, bei įteikti raštišką leidimą gesinti
elektros įrenginius (priedas Nr. 1).

33. EPV arba kitas įmonės (padalinio) darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo
GGV konsultuoti apie technologinį procesą ir specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti
apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių (LU) ir degių skysčių (DS), nuodingų medžiagų kiekį ir jų
laikymo vietą, galėjusius patalpose likti žmones.

34. GGV ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir 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.

VIII. PRIEDAI

1. Leidimas gesinti elektros įrenginius;
2. Personalo veiksmai kilus gaisrui E-2 AP;
3. Apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmai kilus gaisrui E-2 AP;
4. Informacija apie evakuotus darbuotojus E-2 AP;
5. Atmintinė darbuotojui.
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Priedas Nr. 1

LEIDIMAS GESINTI
ELEKTROS ĮRENGINIUS

1.  OBJEKTO PAVADINIMAS _______________________________________

2. GAISRO GESINIMO VIETA IR GESINIMO OBJEKTAS (PATALPOS, ATVIRO

ELEKTROS ĮRENGINIO IR T.T. PAVADINIMAS)

3. ELEKTROS ĮRENGINIAI IR KABELIAI GAISRO ZONOJE BEI PRIĖJIMUOSE PRIE JŲ

ATJUNGTI.

4. NEATJUNGTI ELEKTROS ĮRENGINIAI IR KABELIAI IŠVARDINAMI NURODANT JŲ

DISPEČERINĮ NUMERĮ, VIETĄ IR ĮTAMPĄ:

LEIDIMĄ IŠDAVIAU………………………………………………………………………………...
                                                                                  (PAREIGOS, PARA ŠAS,  VARDO RAIDĖ, PAVARDĖ,)

20___   ____ M ĖN.  ____ D.                                _____  VAL. _____ MIN.
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Priedas Nr. 2

PERSONALO VEIKSMAI KILUS GAISRUI E-2 AP

Eil.
Nr.

Personalo veiksmai Vykdantieji Priemonės ir jų
išdėstymas

1. Operatyvinio personalo pagalba nustatyti tikslią gaisro židinio
vietą, galimas jo plitimo kryptys.

EPV Radijo ryšio
priemonės

2. Informuoti operatyvinį personalą apie kilusį gaisrą, duoti
nurodymus nedelsiant pašalinti iš gaisro vietos ar netoli jos
esančius asmenis nedalyvausiančius gaisro gesinime.

EPV Radijo ryšio
priemonės

3. Įjungti garsinę sireną (jai neįsijungus automatiškai)
informuojančią apie kilusį gaisrą.

EPV Garsinės sirenos
paleidimo
mygtukas
koridoriuje

4. Esant būtinybei, EPV per garsinę pranešimų sistemą pranešti
apie gaisrą AP ir personalo evakuaciją.

EPV Garsinių
pranešimų

sistema

5. Įsitikinus ar esant įtarimui, kad gali nepavykti savo pajėgomis
likviduoti gaisro, nedelsiant iškviesti Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo pajėgas, bendruoju pagalbos telefonu 112

EPV CVP telefonas

6. Informuoti EG-2 grupės vadovą, EKES vadovą, TVS budintį
dispečerį ir OVG dispečerį informuoti pagal poreikį.

EPV CVP telefonu

7. Vykdant personalo evakuaciją, nurodyti apsaugos tarnybos
pamainos vadovui tel. 7470, sutikti besievakuojančius
darbuotojus „Susirinkimo vietoje“, pasiruošti įleisti į teritoriją
ugniagesius.

EPV CVP telefonas

8. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį
gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos
artimiausiu ir saugiausiu evakuaciniu išėjimu.

Visi E-2 AP
darbuotojai

9. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami
susirinkti evakuacijos susirinkimo vietoje ir prisistatyti
padalinio vadovui, jį pavaduojančiam asmeniui ar atsakingam
padalinio darbuotojui.

Visi E-2 AP
darbuotojai

10. Padalinio vadovas, jį pavaduojantis asmuo ar atsakingas
padalinio darbuotojas informuoja apsaugos tarnybos
pamainos vadovą ar visi padalinio darbuotojai sėkmingai
evakavosi. 

Apsaugos
tarnybos

pamainos vadovo
mobilus

telefonas ar kita
ryšio priemonė

11. Kol atvyks ugniagesiai, organizuoti gaisro gesinimą
operatyvinio, remonto personalo jėgomis su turimomis
pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, jeigu personalas
yra apmokytas, instruktuotas ir jeigu tai nesukelia pavojaus jų
ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.

EPV Pirminių gaisro
gesinimo
priemonių

laikymo vietos
pažymėtos

specialiu ženklu

12. Įjungti priešgaisrinį siurblį ir įsitikinti ar pakankamas vandens
slėgis priešgaisrinėje magistralėje

EPV, EĮPV CVP pan. Nr. 4V

13. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos
materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti

EPV
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organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.
*

14. Atvykus ugniagesiams, EPV privalo informuoti atvykusio
priešgaisrinės apsaugos padalinio vadovą apie gaisro
aplinkybes, žmonių evakavimą bei įteikti raštišką leidimą
gesinti elektros įrenginius. 

EPV CVP

15. EPV ir EĮPV turi informuoti ir konsultuoti gaisro gesinimo
vadovą savo kompetencijos ribose.

EPV, EĮPV CVP ir visa E-2
teritorija

*Materialinių vertybių išnešimas turi būti organizuotas tik leidus gaisro gesinimo vadovui (GGV arba
LGGV), jeigu patalpa neuždūminta ir nėra grėsmes žmonių gyvybei.
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Priedas Nr. 3

APSAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI
KILUS GAISRUI E-2 AP

Eil.
Nr.

Personalo veiksmai Vykdantieji Priemonės ir jų 
išdėstymas

1. Apaugos tarnybos pamainos vadovas gavęs
pranešimą į gaisro aptikimo centralę informuoja EPV
ir, siunčia apsaugos darbuotoją įsitikinti gaisro
tikrumu.

Apsaugos
tarnybos  PV

Posto telefonas
arba apsaugos

tarnybos PV
mob. telefonas

2. Patikrinus vietą pakartotinai informuoti EPV apie
situaciją

Apsaugos
tarnybos  PV

Posto telefonas
arba apsaugos

tarnybos PV
mob. telefonas

3. EPV nurodymu, pasiruošti ugniagesių-gelbėtojų
ekipažų įleidimui į teritoriją - atidaryti įvažiavimo
vartus ir pakelti užkardą.

Apsaugos
tarnybos  PV

arba kitas
saugos

tarnybos
darbuotojas PV

nurodymu

Apsaugos postas

4. EPV nurodymu, sutikti besievakuojančius
darbuotojus susirinkimo vietoje, užpildyti priedo Nr. 4
lentelę, perduoti informaciją EPV apie sėkmingai
evakuotus darbuotojus.

Apsaugos
tarnybos  PV

arba kitas
saugos

tarnybos
darbuotojas PV

nurodymu

Evakuacijos
susirinkimo vieta

5. Kol atvyks ugniagesiai vykdyti EPV, kaip laikino
gaisro gesinimo vadovo, nurodymus

Apsaugos
tarnybos  PV

6. Atvykus ugniagesiams, informuoti priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų gaisro gesinimo vadovą savo
kompetencijos ribose

Apsaugos
tarnybos  PV
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Priedas Nr.4

INFORMACIJA APIE EVAKUOTUS DARBUOTOJUS E-2 AP

Eil.
Nr.

Padalinio pavadinimas Viso padalinio
darbuotojų/svečių

skaičius

Evakuotų
darbuotojų/svečių

skaičius

Likusių patalpose
darbuotojų/svečių

skaičius

1. E-2 eksploatacijos grupė (EG-2)

2. Elektros eksploatacijos skyrius 
(EES)

3. Įrenginių priežiūros skyrius (ĮPS)

4. Mechaninių įrenginių remonto 
skyrius (MĮRS)

5. Metrologijos skyrius (MRS)

6. Automatikos ir matavimų skyrius 
(AMS)

7. Chemijos ūkio skyrius (CHS)

8. Tinklo plėtros eksploatacijos 
skyrius (TPES)
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Priedas Nr.5
Atmintinė darbuotojui

Evakuacija - tvarkingas žmonių judėjimas į saugią nuo kilusio gaisro ar kitokios grėsmės
vietą.

Darbuotojai gali būti evakuojami kilus gaisrui, grasinant susprogdinti, radus sprogmenį
bendrovės teritorijoje ir kitais atvejais, kai kyla pavojus darbuotojų gyvybei ar sveikatai.

Bendri evakuacijos principai:

 Vadovaujantis evakuacijos planais ir evakuacijai vadovaujančių asmenų nurodymais,
pirmiausia evakuojami darbuotojai iš viršutinių pastato aukštų;

 Darbuotojai, dirbantys pirmame aukšte, evakuojasi per langus, kad neužimtų išėjimų;

 Tiksliai vykdo evakuacijai vadovaujančio asmens nurodymus, atvykus į nurodytą vietą
būna kartu su kitais savo struktūrinio padalinio darbuotojais, prisistato padalinio vadovui, jį
pavaduojančiam asmeniui ar atsakingam padalinio darbuotojui ir prireikus pateikia turimą informaciją
apie tą dieną į darbą neatvykusius bendradarbius.

Evakuacija gaisro metu:

 Jei įmanoma, reikia išjungti iš rozečių visus elektrinius prietaisus;

 Negaišti laiko renkantis asmeninius daiktus, pasiimti tik asmens dokumentus ir pinigus.
Išeinant iš kabineto uždaryti langus ir duris, kabinetų neužrakinti;

 Pastatą palikti kaip galima greičiau, naudojantis artimiausiu saugiausiu evakuaciniu
keliu ir klausant evakuacijos vadovo nurodymų;

 Gaisro metu draudžiama slėptis, eit/bėgti per degančią ar dūmais užpildytą patalpą;

 Prieš atidarant patalpos duris būtina įsitikinti, kad už durų nėra gaisro židinio t.y. įvertinti
ar nekaršta durų rankena ir ar jaučiamas karštis pridėjus ranką prie viršutinio durų plyšio, neuždūminta
patalpa (ar per durų plyšius nesiveržia dūmai). Duris praverti lėtai nedaugiau kaip 10 cm. Jei pro
pravertas duris plūsteli karštis – iškarto uždaryti, jei ne, duris atidaryti plačiau ir įvertinus situaciją t.y.
nesimato ugnies, mažai dūmų, nėra karščio) skubėti prie išėjimo.

 Kvėpavimo takus pridengti audiniu (geriausia šlapiu) ar drabužių skiaute, rankove;

 Jei dūmai, liepsna ar karštis užblokavo visus išėjimus likti kabinete, užkamšyti durų
plyšius ventiliacijos angas, atidaryti langą ir jame pakabinti ryškų audeklą ar drabužį, žodžiu šauktis
pagalbos;

 Evakuojantis per langą, draudžiama stotis ir sėstis ant palangės nugara į pastatą, tokiu
atveju reikia slinkti už lango ant pilvo, laikantis už palangės. Taip visu ūgiu sumažinamas atstumas iki
žemės ir didesnė tikimybė nusileisti ant kojų, išvengiant rimtų sužalojimų.

 Draudžiama grįžti į degantį pastatą!

Evakuacija grasinant susprogdinti:

 Paliekant pastatą su savimi pasiimti asmeninius daiktus: portfelius, krepšius, rankines,
asmens dokumentus ir pinigus;

 Neliesti be priežiūros paliktų portfelių, krepšių, rankinių ir apie jas nedelsiant pranešti
specialiosioms tarnyboms;

 Vykdyti evakuacijos vadovo nurodymus, eiti į evakuacijos susirinkimo vietą, būti kartu
su kitais savo struktūrinio padalinio darbuotojais, informuoti padalinio vadovą, jį pavaduojantį asmenį
ar atsakingą padalinio darbuotoją apie likusius pastate kolegas;

 Grįžti į pastatą galima tik specialiųjų tarnybų pareigūnams leidus.
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