Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni
Vállalkozás mentési terve, címe:

Tel.:

Rendőrség

107

Tűzoltóság

105

Mentők

104

Munka- és tűzbiztonsági szakember:

Általános segélyhívó

112

Segélyhívásnál,

Foglalkozás-egészségügyi orvos
Közvetlen munkahelyi vezető
Közvetlen munkahelyi vezető helyettes
Központ területi vezető
Központ munkaügy
Központ ügyvezető
Munkabiztonsági vezető

Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető:

esemény bejelentésénél mutatkozzon be, és mutassa be
röviden a mentés helyét. Adjon tájékoztatást arról,
hogy:
hol és mi történt,
hány sérültet kell ellátni,
milyen sérülései vannak a sérülteknek,
milyen intézkedéseket tettek már.

Személy megtalálása
Megszólítani / megfogni
Megszólítható

Nem megszólítható
Légzésellenőrzés

Segélynyújtás:
Vérzéscsillapítás
Kötözés
Égési sebek
kezelése
Segítség sokk
esetén

Légzés van

Stabil oldalfekvés
Folyamatosan
ellenőrizni:
Eszmélet
Légzés
Vérkeringés

Nincs légzés
Mesterséges lélegeztetés
Pulzus ellenőrzés

Van pulzus

Nincs pulzus

Mesterséges
lélegeztetést
folytatni

Szív – tüdő
újraélesztés

Tűz / Robbanás
Őrizze meg nyugalmát!
Amennyiben van és működik, úgy a vészkapcsolót
vagy a tűzjelző gombot nyomja meg!
Ha benzin, gáz vagy hígító szagot észlelt, úgy a
robbanás elkerülése érdekében ne gyújtson
villanyt,
ne
dohányozzon,
és
azonnal
szellőztessen!
Jelentse be a tüzet a tűz helyszínének pontos
adataival a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon.
Adjon továbbá tájékoztatást arról, hogy mi ég,
milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
emberi élet van-e veszélyben!
Figyelmeztesse hangos „Tűz van!” kiáltással
munkatársait valamint a veszélyeztetett területen
tartózkodókat!
Hagyja el a veszélyzónát, és győződjön meg arról,
hogy más is elhagyta azt!
Gondoskodjon arról, hogy a tűzoltók vonulási
útvonala maradjon szabadon!

A tűzoltók megérkezéséig saját személyének
veszélyeztetése nélkül vegyen részt a mentési és
oltási munkálatokban!

Veszélyek: hőség, látás akadályozó füst, fojtó és
mérgező gázok, gőzök.
A kiérkező tűzoltóság parancsnoka átveszi a
tűzoltás irányítását az oltást addig koordináló helyi
vezetőtől. A tűzoltás-vezetőt tájékoztatni kell az
addig tett intézkedésekről. A tűzoltás-vezető
utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűz oltásával kapcsolatos szabályok
Mindennél fontosabb az emberi élet mentése.
Az áramforrásokat, gázcsapokat el kell zárni.

A nyílászárók (ajtók, szellőzők) kinyitását kerülni
kell.
A zárt ajtók, valamint a motorháztetők kinyitását
nagyon óvatosan kell végezni.
Áram alatt lévő villamos berendezések tüzét vízzel
oltani tilos!
Minden tüzet, még az eloltottat is be kell jelenteni
a tűzoltóságnak. Az eloltott tűz helyszínét a
tűzvizsgálat megkezdéséig megváltoztatni nem
szabad.

Bombafenyegetés
Amennyiben
bombafenyegetést
közöl
valaki
telefonon, úgy azt vegye komolyan, őrizze meg
nyugalmát, és haladéktalanul cselekedjen!
Bonyolódjon beszélgetésbe a telefonálóval, ha lehet,
vegye üzenetrögzítőre vagy magnóra a beszélgetést.
Kérdezze meg:
Hol helyezte el a bombát?
Mikor robban?
Hogy néz ki a bomba? Milyen nagy?
Miért helyezte el a bombát?
Munkatársai segítségével, ha lehet, még a beszélgetés
ideje alatt értesítenie kell a rendőrséget. Azonnal
informálnia kell a munkatársakat és a veszélyeztetett
körzetben tartózkodókat a fenyegetésről.
Meg kell győződnie arról, hogy a környezetében
nincs-e ismeretlen eredetű tárgy, nem viselkedik-e
valaki feltűnően, idegesen, zaklatottan.
A tűzszerészek kiérkezéséig a bombariadóval
megfenyegetett területen senki sem tartózkodhat.

Rablótámadás esetén
Őrizze meg nyugalmát! – Hallgasson a rabló
utasításaira!
Működjön együtt lehetőségek szerint udvariasan, a
követeléseket teljes mértékben teljesítse!
Maradjon látható, különösen a kezét hagyja a
rabló látóterében!
Ne
bámuljon,
és
ne
tartson
állandó
szemkontaktust!
Jegyezze meg a cselekmény lefolyását és a külsőt,
valamint a különös ismertetőjeleket!
Adjon tájékoztatást minden mozdulatáról, amit
tennie kell!
Csak akkor beszéljen, ha a rabló kérdezi!
Ne tanúsítson ellenállást!
Ne kövesse a tettest!
Támadás után gondoskodnia kell az esetleges sérültek
ellátásáról, és a segélyhívásnál készítsen jegyzetet a
tettes és jármű leírásáról.
Semmihez ne nyúljon, és a helyszínt ne változtassa
meg!

Baleset, kvázi baleset, rendkívüli esemény, katasztrófa elhárítás, havária
Munkabaleset az a baleset, amely a dolgozót a
szervezett
munkavégzés
során
vagy
azzal
összefüggésben éri, annak időpontjától, helyétől és a
sérült dolgozó közrehatásának mértékétől függetlenül.
Úti üzemi baleset, amely a dolgozót munkába vagy
onnan lakására (szállására) menet közben éri.
Minden munka- és úti üzemi balesetet köteles
közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni,
akinek továbbjelentési kötelezettsége van a segélyhívó
lista alapján.
Baleset esetén köteles:
haladéktalanul jelenteni, súlyos vagy csonkulásos
sérülésnél a rendőrséget is értesíteni,
gondoskodni a sérült ellátásáról, súlyos sérülés
esetén mentőt hívni,
a baleset kivizsgálásának megkezdéséig a baleseti
helyszínt változatlanul hagyni.
Kvázi baleset az a baleseti veszélyt jelentő esemény,
amely a körülmények véletlen alakulása folytán
személyi sérülést nem okozott. Ezeket az eseményeket

is jelenteni kell, és ki kell vizsgálni.

Rendkívüli esemény, katasztrófa elhárítás, havária
A munkaterületen bekövetkező bármilyen rendkívüli
esemény, katasztrófa (földrengés, stb.) esetén a
legmagasabb beosztású vezető a mentés irányító.
Vészhelyzet az, amikor
várható, hogy a veszély más helyszínekre is
átterjed,

olyan emberek is veszélyeztetve vannak, akik
erről nem tudnak, vagy a veszélyt nem mérik
fel.
A mentésirányító utasításait mindenki köteles
végrehajtani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni,
a menekülési útvonalat szabaddá kell tenni, és azt a
menekülés befejezéséig biztosítani.
Elsősegélynyújtó helyet kell felállítani, a sérülteket
friss levegőn nyugalomba kell helyezni. Gondoskodni
kell - a mentésirányító utasításai szerint – az értékek
mentéséről, őrzéséről.

