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Split, 04. rujna 2014.

Na temelju članka 41.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13) članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ), članaka 1. i 3. Pravilnika
o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11), članka 29. Pravilnika o
zaštiti od požara Dječjeg vrtića Calimero i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Calimero
Ravnatelj Dječjeg vrtića Calimero izradio je

PLAN EVKUACIJE DJEČJEG VRTIĆA
CALIMERO
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OPĆENITO
Plan i program evakuacije i spašavanja propisan je Pravilnikom o zaštiti od požara, te je preduvjet za
planiranje i provođenje evakuacije i spašavanja u objektima.
Izvanredni događaji(požar, eksplozija,potres,olujni vjetrovi,opasno zračenje,nuklearna ili biološka
opasnost) koji mogu ugroziti život i /ili zdravlje polaznika dječjeg vrtića i zaposlenika, te drugih osoba
na lokaciji, te se toga mora osigurati brza i učinkovita evakuacija .
Ovim se planom utvrđuje:
1.1 Evakuacija je opasnim događajem uvjetovano,organizirano,kretanje ugroženih osoba k sigurnim
mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih putova i izlaza.
1.2 Spašavanje osoba koje same ne mogu napustiti mjesto gdje ih je događaj zatekao, izvodi se
organizirano , uvJežbanim postupcima.

ZAHTJEVI SIGURNOSTI ZA EVAKUACIJSKE PUTOVE I IZLAZE
Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti prepoznatljivi i uočljivi neprekidno tijekom korištenja objekta.
Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja se propisanim znakovima postavljenim na uočljiva
mjesta. Z a osvIjetljene znakove treba se osigurati neprekinuto napajanje električne energije.
Protu panična rasvjeta mora funkcionirati i bez podrške mrežnog napona, te propisanim intenzitetom
osvjetljavati putove u vremenskom trajanju od najmanje 1 sata.
Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne površine izvan objekta, koje su dovoljno velike za prihvat
svih evakuiranih osoba.
OSPOSOBLJAVANJE I UVJEŽBAVANJE ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE
Svi zaposlenici moraju biti upoznati sa sadržajem ovog plana, te na odgovarajući način treba s njim
upoznati roditelje i djecu.
Uvježbavanje provođenja evakuacije obvezno je za zaposlene i djecu i mora se provoditi barem
jednom godišnje.
ORGANIZACIJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJE
U slučaju nastanka opasnih situacija svaki zaposlenik koji prvi primijeti opasnost dužan je o tome
obavijestiti ravnatelja.
Ravnatelj organizira evakuaciju, a ako nije prisutan u objektu određuje osobu koja će rukovoditi
evakuacijom.
Svi zaposlenici dužni su proći obuku osposobljavanja za rad na siguran način, sudjelovati u vježbama
evakuacije i gašenja požara.
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Svi zaposlenici moraju biti upoznati s mjestima zatvaranja dotoka vode, struje i plina.
Ovisno o mjestu nastanka opasne situacije organizira se najprije evakuacija djece i to slijedećim
redoslijedom:
Djeca starije skupine izlaz prema dvorištu.
Djeca srednje skupine izlaz prema dvorištu.
Djeca mlađe skupine prema glavnom izlazu.
Djeca jaslica I klizna vrata njihove prostorije na dvorište.
Djeca jaslica II kroz vrata njihove sobe za igralište prema glavno izlazu.
Svi ostali zaposlenici prema glavnom ili najbližem izlazu.
U slučaju izbijanja opasne situacija na nekom od navedenih mjesta izlaza koristiti najbliže manje
opasno mjesto za izlaz.
Zaposlenici moraju bez panike što prije evakuirati djecu, te čekati ostale naredbe voditelja
evakuacije.
Ako je zaposlenik blizu sklopke glavnog trošila dužan je istu isključiti, ako će time sprijećiti veću štetu i
neće sebe dovesti u opasnost.
Medicinska sestra do dolaska hitne pomoći dužna je zbrinuti unesrećene osobe ako je to potrebno.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan se čuva u tajništvu vrtića.
Ovaj Plan je punovažan s danom donošenja.

Ovaj Pravilnik o zaštiti od požara objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića 04.09.2014.g.

Ravnatelj

________________
Vjekoslav Krželj
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