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WSTĘP
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563). Natomiast
zagadnienia zawarte w niniejszej instrukcji dot. bezpieczeństwa pożarowego zostały określone wg. obowiązujących przepisów,
norm prawnych oraz aktualnej wiedzy technicznej w tym zakresie.

•

Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym,
jakie należy uwzględnić w czasie użytkowania obiektu;

•

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska;

•

Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników obcych firm prowadzących prace na terenie
obiektu oraz inne osoby czasowo w nim przebywające. Obowiązek zapoznania tych osób z treścią instrukcji należy do
Dyrektora lub osoby przez nich wyznaczonej;

•

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych.
Prezes Stadionu Śląskiego po zapoznaniu się z treścią niniejszej instrukcji zobowiązany jest zarządzeniem
wewnętrznym wprowadzić w życie zasady jej stosowania.
Dojazdy pożarowe.

Czas dojazdu od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie ok. 5 min. (5 km).
Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe.
Budynek Stadionu Śląskiego został wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
• instalacja hydrantów zewnętrznych,
• instalacje hydrantowe wewnętrzne ,
• system sygnalizacji pożaru,
• dźwiękowy system ostrzegania,
• instalacja oddymiania,
• oświetlenie ewakuacyjne.

SYGNALIZACJA ALARMU POŻARU I DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
System sygnalizacji pożaru.
Zapewniono pełną ochronę części kubaturowej pod Trybuną Wschodnią (budynku).
Oznacza to, że chronione są czujkami wszystkie pomieszczenia. System steruje w przypadku alarmu II stopnia:
- oddymianiem VIP- foyer (VIP-lounge) - opuszczeniem kurtyny dymowej, otwarciem zamknięć napowietrzających,
wysterowaniem klap w wentylacji pożarowej,
- zamykaniem bram i drzwi przeciwpożarowych (dymoszczelnych), które są przytrzymywane
w trakcie normalnego funkcjonowania przez elektromagnesy (w przypadku zastosowania),
- wyłączaniem wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacji,
- zamykaniem klap odcinających w przewodach wentylacji bytowej,
- zjazdem kabin dźwigów na parter, a następnie otwarciem drzwi i zablokowaniem ich w pozycji otwartej,
- uruchomieniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- przekazaniem sygnału do KM PSP w Chorzowie, poprzez system monitoringu.
W całej kubaturowej części obiektu (w budynku), zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono ręczne ostrzegacze
pożarowe.
System podłączony jest do Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie. Zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające wymagane
certyfikaty zgodności i dopuszczenia do użytkowania.
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Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).
W części kubaturowej stadionu wykonano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), umożliwiający rozgłaszanie sygnałów
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji osób przebywających w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru, a także przez operatora. System ten ściśle
współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru, a zaprojektowano go zgodnie z PN – EN 60849 oraz standardami wymaganymi
dla systemu rozgłoszeniowego. System został wykonany na wszystkich poziomach i zapewnia rozgłaszanie komunikatów we
wszystkich pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie. Poziom natężenia dźwięku jest tak dobrany, aby komunikaty
były wyraźnie słyszalne i zrozumiałe. W systemie zapewniono możliwość rozgłaszania standardowych komunikatów także
w językach obcych (w angielskim).
W momencie przejęcia alarmu system będzie przerywał realizację funkcji użytkowych niezwiązanych z ostrzeganiem
np. nadawanie muzyki. System jest zdolny do rozgłaszania w ciągu 10 sek. po pierwszym lub powtórnym włączeniu zasilania
oraz w ciągu 3 s od zaistnienia stanu zagrożenia (z centrali sygnalizacji pożaru lub poprzez operatora),
- uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie spowoduje całkowitej utraty obszaru słyszalności i
zrozumiałości komunikatu.
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna kubaturowej części Stadionu wyposażona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, z przyciskami
zlokalizowanymi w nadzorowanym pomieszczeniu ochrony (przy bramie nr 8) oraz w pomieszczeniu nadzoru i dowodzenia
służb ratowniczych. Lokalizacja wyłącznika oznakowana zostanie zgodnie z PN.
Instalacja oświetlenia awaryjnego.
Schody ewakuacyjne i poziome drogi ewakuacyjne, a także pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, a niedoświetlone
światłem naturalnym wyposażono w oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne zapewniać
będzie dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w przypadku przerwy
działania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie realizować będzie również funkcję oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne.
Znaki kierunkowe podświetlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas
użytkowania obiektu.
Oprawy oświetlenia kierunkowego rozmieszczono w poszczególnych pomieszczeniach w taki sposób, aby zawsze były
widoczne.
Instalacja odgromowa.
Zapewniono ochronę kubaturowej części (budynku) instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, z wykorzystaniem
przewodzących elementów konstrukcji obiektu oraz elementów sztucznych.
Widownię chronić będą elementy konstrukcyjne dachu obiektu.
Instalacja wentylacji.
Oddymianie VIP-foyer (VIP-lounge) zaprojektowano według kryteriów określonych w standardach brytyjskich, traktując je jako
zasady wiedzy technicznej.
SPRZĘT GAŚNICZY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna.
Do zabezpieczenia pomieszczeń w częściach ZL zastosowano, na każdym poziomie hydranty HW-25-W30-K szafkowe, z wężem
gumowym półsztywnym na zwijadle (o długości węża 30 m i zasięgu 33 m). W pomieszczeniach magazynowych o powierzchni
powyżej 200 m² zainstalowano hydranty HW-52-W20-K. Hydranty rozmieszczono w sposób zapewniający skuteczny zasięg
gaśniczy do wszystkich pomieszczeń.
Zastosowano hydranty posiadające aktualne certyfikaty CNBOP.
Instalacja hydrantowa zewnętrzna.
Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia przyłącze z miejskiej sieci wodociągowa.
W odległości do 5-75 m od budynku zlokalizowanych jest 12 hydrantów nadziemnych DN 80, odciętych od niej zasuwami
(usytuowanymi minimum 1,0 od hydrantów).
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Przy płycie boiska, w czterech rogach, umieszczono hydranty zewnętrzne podziemne DN80.
Gaśnice.
Część kubaturową (budynek) wyposażono w gaśnice proszkowe 6kg typu ABC, w ilości po jednej na każde 100 m2 powierzchni,
z zachowaniem maksymalnej 30 m długości dojścia do sprzętu.
W pomieszczeniach elektrycznych dodatkowo umieszczono gaśnice śniegowe i koce gaśnicze. W obrębie kuchni pomieszczeń
gastronomicznych umieszczono dodatkowo gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w
urządzeniach kuchennych). Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01.
Obiekt został wyposażony w gaśnice GP 6 ABC, które zostały ustawione na drodze ewakuacyjnej oraz w pomieszczeniach:
kotłowni, kuchni.
Miejsce rozmieszczenia gaśnic oznakowano znakami p.poż zgodnie z PN. Plan rozmieszczenia dołączono do wyciągu z Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego.

ZAGROŻENIE POŻAROWE
Przyczyny powstania pożarów.
Powstanie pożaru może nastąpić wskutek bardzo różnych przyczyn, przede wszystkim poprzez:
1. Nieostrożność, lekkomyślność lub niedbalstwo, na które składają się w szczególności:
− wrzucanie niedopałków papierosów, niewygaszonych zapałek do koszy z odpadkami materiałów palnych,
− palenie papierosów i używanie ognia otwartego w miejscach niedozwolonych,
− pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych,
− używanie płynów łatwopalnych przy jednoczesnym paleniu tytoniu lub używaniu w pobliżu otwartego ognia,
− prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez zachowania właściwych środków bezpieczeństwa pożarowego.
2. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, które są spowodowane w szczególności przez:
− używanie prowizorycznego sprzętu energetycznego (np. nagrzewającego się, iskrzącego),
− eksploatowanie prowizorycznych ( zakładanych sposobem gospodarczym) instalacji energetycznych,
− zły stan tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wyłączników, przełączników, itp.,
− brak należytej konserwacji instalacji energetycznych,
− przeciążenie sieci energetycznej,
− naprawianie bezpieczników sposobem gospodarczym.
3. Podpalenia.
4. Wyładowania atmosferyczne np. brak instalacji odgromowej, brak konserwacji lub jej uszkodzenie.
5. Niewłaściwa obsługa urządzeń, aparatury i sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu pomieszczeń.
6. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.
Najczęstszymi przyczynami rozprzestrzeniania się pożarów są:
1. Nasilenie ogniska pożaru przez:
− promieniowanie cieplne palącego się materiału na inny palny materiał znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie,
− zwiększający się dopływ powietrza a z nim tlenu podtrzymującego proces palenia przez nieszczelności drzwi i okien,
− nie podjęcie w porę schładzania palnych elementów budynku,
− nie odcięcie dopływu energii elektrycznej;
2. Ciągi powietrza, a w ich następstwie przerzuty płomieni i iskier zarówno w poziomie jednej kondygnacji, jak i również w
pionie na wyższe i niższe kondygnacje;
3. Brak podręcznego sprzętu gaśniczego do likwidacji pożaru w zarodku;
4. Nieznajomość zasad i sposobu likwidacji pożaru w zarodku przez pracowników;
5. Niewłaściwe składowanie materiałów palnych;
6. Brak środków ochrony (alarmowania) i odpowiedniej łączności z jednostką straży pożarnej.
Powstały w danym(ych) pomieszczeniu(ach) pożar może rozwijać się w miejscu jego powstania poprzez materiały
palne. Niektóre pomieszczenia oddzielone są od korytarzy drzwiami, które po zakończeniu pracy powinny być zamykane. W
5

związku z tym istnieje możliwość ograniczenia szybkości rozwoju pożaru na pozostałe pomieszczenia, jeżeli zawsze po
zakończeniu pracy drzwi i okna będą zamknięte.

Zasady dotyczące ograniczenia zagrożenia pożarowego.
Aby wyeliminować możliwości powstania pożaru w budynku, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudniać prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacyjnych. Należy też
przestrzegać następujących zasad:
1.
Pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczno-gospodarcze powinny być tak utrzymywane i użytkowane, aby nie
powstał w nich pożar.
2.
Zabrania się dokonywania wszelkich czynności, które mogą spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru,
utrudnienia w prowadzeniu akcji ratowniczej, a w szczególności:
a) używania otwartego ognia, palenia papierosów i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów
występujących:
− w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach,
− w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej,
− w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych
zgodnie z PN;
b) przechowywania ponadnormatywnych ilości materiałów i cieczy palnych;
c) ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na drogach ewakuacyjnych, zastawiania wyjść i drzwi ewakuacyjnych oraz korytarzy
i przejść poniżej wymaganej szerokości;
d) umieszczania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0.5 m pod punktami instalacji i urządzeń elektrycznych
nagrzewających się powyżej 100 0C;
e) spalania śmieci i odpadów w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się sąsiednich obiektów lub
materiałów palnych;
f) rozgrzewania smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu lub materiałów palnych; rozgrzewanie
smoły na dachu jest możliwe przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa (odpowiednie podgrzewacze i dach o konstrukcji i
pokryciu niepalnym);
g) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych: odległość osłony wykonanej z materiału trudno zapalnego
od żarówki powinno wynosić co najmniej 0.05m;
h) przy użyciu urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym, dokonywania czynności które mogą stworzyć
zagrożenie pożarowe lub wybuchowe a w szczególności:
− postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi urządzenia,
− korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
− pozostawiania po zakończeniu pracy w pomieszczeniach dopływu prądu elektrycznego do urządzenia nie
przystosowanego do stałej pracy,
− pozostawiania
bez
dozoru
urządzeń
włączonych
do
sieci
energetycznej
(z wyjątkiem urządzeń elektrycznych przystosowanych do ciągłej eksploatacji), np. grzałki elektrycznej,
− ustawiania grzejnych urządzeń elektrycznych na przedmiotach i materiałach palnych (wszystkie urządzenia grzejne
powinny być ustawiane na niepalnych podstawach lub płytach w odległości co najmniej 0.5m od materiałów palnych);
i) budowy dodatkowych punktów odbiory energii elektrycznej lub gazowej oraz naprawiania uszkodzonych zabezpieczeń
tym pracownikom, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia przeróbek urządzeń oraz instalacji
elektrycznych;
j) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie i bez należytego zabezpieczenia takich substancji, których wzajemne
oddziaływanie może spowodować pożar lub wybuch;
k) zastawiania jakimikolwiek przedmiotami dojść do sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, dróg ewakuacyjnych, środków
alarmowania, tablic rozdzielczych itp.;
l) przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu do 51 oC w ponadnormatywnych ilościach oraz ich przechowywania w
pojemnikach i urządzeniach nie przystosowanych do tego celu lub nieatestowanych.
3. Ciecze palne w ilości niezbędnej do bieżących potrzeb należy przechowywać w naczyniach niepalnych i szczelnie
zamkniętych, w odpowiednich pojemnikach i w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach.
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Pomieszczenia, w których dopuszcza się palenie tytoniu, powinny być zaopatrzone w kosze i popielniczki wykonane z
materiałów niepalnych.
Stosowanie piecyków i kuchenek elektrycznych, innych urządzeń i elektrycznych elementów grzejnych jest dopuszczalne za
zgodą właściciela ).
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lub zagrożeń, które mogą
bezpośrednio spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru, pracownik powinien natychmiast zgłosić je do
przełożonego w celu ich usunięcia lub wyeliminowana.
W budynkach (za wyjątkiem mieszkalnych jednorodzinnych) oraz na placach składowych i wiatach należy składować stałe
materiały palne pod ścianami obiektu związanego z ich funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo. Jest to
dopuszczalne pod warunkiem:
nie przekroczenia strefy dopuszczalnej dla danego obiektu,
zapewnienia dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych,
zachowania minimalnej odległości od sąsiednich obiektów, zgodnej z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

EWAKUACJA
Organizacja ewakuacji.
Drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji zostały oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/02 Znaki
bezpieczeństwa. Ewakuacja.
Ponadto na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji jest zabronione :
1. stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych oraz palnego wystroju wnętrz,
2. wykonywanie rozsuwanych obrotowych i podnoszonych drzwi wyjściowych
/drzwi wyjściowe powinny otwierać się na zewnątrz/,
3. wykonywanie schodów ze stopniami zabiegowymi oraz spoczników ze stopniami,
4. zastawianie dróg i wyjść ewakuacyjnych przedmiotami utrudniającymi ewakuację,
5. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich otwarcie (użycie).
Warunki ewakuacji z części kubaturowej pod Trybuną Wschodnią:
• poziom „-01” - dwa wyjścia do klatek schodowych prowadzących do VIP-foyer (VIP-lounge) na poziomie „00” z drzwiami
0,9x2,0 m, jedno wyjście prowadzące na płytę boiska z drzwiami 2,5x2,0 m, trzy wyjścia do budynku Hotelowego z
drzwiami 2,0x2,0 m,
• poziom „00” – cztery wyjścia poprzez korytarze ewakuacyjne, niezależne wyjścia bezpośrednio na zewnątrz zapewniono
– trzy z VIP-foyer, dwa z części administracyjnej, po jednym z sali konferencyjnej i restauracji VIP, z drzwiami 2,2x2,0 m
oraz z zaplecza magazynowego,
• poziom „01” – trzy wyjścia poprzez korytarze ewakuacyjne, niezależne dwa wyjścia prowadzące bezpośrednio na
zewnątrz z pomieszczeń do pracy dla dziennikarzy i jedno z restauracji dla VIP, z drzwiami o wymiarach 2,2x2,0 m.
Długość przejścia ewakuacyjnego z loży poprzez VIP-foyer (VIP-lounge) nie przekracza w obrębie budynku dopuszczalnej
wynoszącej 60 m (długość podstawowa 40 m, powiększona o 50% ze względu na zastosowanie samoczynnych urządzeń
oddymiających). Długość przejścia w pomieszczeniach magazynowych nie przekracza 40 m. Dopuszczalne długości dojść i
przejść ewakuacyjnych zostały zachowane.
Klatki schodowe w obrębie holu głównego (VIP-foyer) posiadają na poziomie parteru bramki zabezpieczające przed
omyłkowym zejściem ewakuujących się osób do podpiwniczenia.
Pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób oraz pomieszczenia ZL o powierzchni powyżej 300 m2 posiadają minimum dwa
wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane są zgodnie z kierunkiem ewakuacji i zostały wyposażone w belkowe okucia
antypaniczne.
Korytarze ewakuacyjne oddzielone zostały od VIP-foyer (VIP-lounge) drzwiami dymoszczelnymi (S).
Ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne w przestrzeni dla widzów, drzwi wyjściowe i bramy prowadzące na zewnątrz stadionu
pomalowano na jasny kolor.
Przy dwóch klatkach schodowych zainstalowano dźwigi osobowe, obsługujące wszystkie poziomy. Klatki te nie stanowią dróg
ewakuacyjnych w budynku. Dźwigi w przypadku wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożaru zjadą na poziom „00” (lub
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pozostaną w obrębie „-01”), ich drzwi zostaną otwarte, po czym zablokowane będzie dalsze funkcjonowanie dźwigów. W
przypadku zaniku zasilania energetycznego w budynku dźwigi zjadą na najbliższy poziom, a następnie również zostaną otwarte
ich drzwi
Zasady przeprowadzania ewakuacji.
Nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane wszystkie inne działania jest ratowanie ludzi. Decyzję o
ewakuacji podejmuje osoba sprawująca w danej chwili nadzór nad obiektem. Ona też prowadzi ewakuację względnie osoba
najbardziej energiczna, która winna charakteryzować się odpowiednią sprawnością fizyczną i opanowaniem. Wszystkie osoby
przebywające na terenie Stadionu Śląskiego, powinni dokładnie znać wszystkie drogi ewakuacyjne oraz możliwości wydostania
się z poszczególnych pomieszczeń.
1. Powzięcie decyzji o ewakuacji należy w zasadzie do osób sprawujących w budynku funkcje kierownicze. Powzięcie decyzji o
ewakuacji nie powinno być zbyt pochopne, aby nie spowodować nastroju chaosu i paniki. Nie może to być jednak działanie
opóźnione, aby nie zaistniały trudności wyprowadzenia lub wyniesienia osób zagrożonych, a co gorzej tragiczne
następstwa zaczadzenia lub spalenia ofiar. Dlatego należy brać pod uwagę okoliczności natychmiastowego podejmowania
decyzji o ewakuacji w przypadkach następujących:
− z pomieszczenia w którym powstał pożar lub o dużym zadymieniu,
− z pomieszczenia lub pomieszczeń mających jednostronny dostęp do wyjścia ewakuacyjnego,
− z pomieszczeń najbardziej zagrożonych rozszerzeniem się pożaru, na przykład z pomieszczeń sąsiednich,
− z pomieszczeń położonych ponad kondygnacją, na której powstał pożar, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
Aby sprawnie przeprowadzić ewakuację, cały personel powinien zapoznać się z:
− ilością wyjść z poszczególnych budynków i pomieszczeń,
− maksymalną ilością osób znajdujących się w danej chwili w poszczególnych budynkach i pomieszczeniach,
− sposobem ogłaszania alarmu ewakuacyjnego.
2. Z chwilą przybycia do akcji ratowniczej straży pożarnej, kierownictwo akcją obejmuje dowódca przybyłej jednostki straży
pożarnej. Osoba kierująca dotychczas akcją ratowniczą z ramienia zakładu pozostaje w stałym kontakcie z dowódcom
straży pożarnej w celu udzielenia niezbędnych informacji i potrzeb będących w dyspozycji zakładu do prowadzenia akcji.
3. Może również wystąpić konieczność przeprowadzenia ewakuacji spowodowana innymi czynnikami niż powstanie pożaru.
Budynek Stadionu Śląskiego wyposażony jest w system DSO, który zostaje uruchomiony poprzez wciśnięcie przycisku ROP
lub wykrycia przez czujkę dymu lub temperatury.
Forma informacji lub komunikatów może być następująca:
Komunikat
Proszę o uwagę . Z powodu powstałego zagrożenia proszę o niezwłoczne opuszczenie stadionu . Najkrótszą drogę
wskazują oznaczone wyjścia ewakuacyjne. Proszę o podporządkowanie się poleceniom służb porządkowych.
Odwołanie komunikatu
Proszę o uwagę . Z przyczyn technicznych podano komunikat ewakuacyjny. Przyczyna zagrożenia została usunięta. Proszę
o pozostanie na zajmowanych miejscach.
4.

Ogólne wskazania dla osób uczestniczących w przeprowadzaniu ewakuacji dotyczą zasad i obowiązków następujących:
− zachować spokój, nie okazywać podniecenia i zdenerwowania, nie wszczynać zbędnych dyskusji lub co gorzej kłótni z
innymi osobami,
− bezwzględnie i natychmiast podporządkować się zarządzeniom osoby kierującej ewakuacją i gaszeniem pożaru oraz
dowódcy straży pożarnej biorącej udział w akcji ratowniczo-gaśniczej,
− posiadać umiejętność ratowania osoby, której zapaliła się odzież,
− posiadać umiejętność postępowania w pomieszczeniach zadymionych,
− znać sposoby ratowania ludzi z zagrożonych pomieszczeń i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego a także ich
rozmieszczenie,
− znać rozmieszczenie łączności telefonicznej, z których można uzyskać połączenie ze strażą pożarną lub pracownikami
dozoru,
− utrzymywać podczas ewakuacji wzajemną łączność pomiędzy osobami uczestniczącymi w akcji ratowniczej oraz
okazywać pomoc zagrożonym,
− znać wewnętrzne sygnały ostrzegawcze,
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5.

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na bezpieczeństwo osób
przeprowadzających ewakuację, w celu uchronienia ich przed zasłabnięciem, jak również ze względu na ratowane osoby,
które mogły już ulec utracie przytomności i zatruciu dymem. Dlatego należy kierować się następującymi zasadami:
a) wejście do pomieszczenia zadymionego, z którego wydobywa się dym i zachodzi podejrzenie o powstaniu pożaru
wymaga zachowania szczególnej ostrożności tj.:
− wchodzić ostrożnie, uchylając drzwi stopniowo,
− być w pozycji pochylonej a nawet leżącej,
− w miarę możliwości mieć przy sobie zabrane uprzednio podręczne środki gaśnicze /gaśnica,/,
− mieć zabezpieczoną w miarę możliwości głowę /hełm, kask itp./ i twarz /mokry ręcznik, chustka itp./,
− poruszać się wzdłuż ścian aby nie stracić właściwego kierunku.
Wskazane jest przy tym, aby w pobliżu osoby wchodzącej do zadymionego pomieszczenia znajdowała się inna osoba
zabezpieczająca ją w razie konieczności udzielenia niezbędnej natychmiastowej pomocy.
b) w przestrzeni poziomej /pokój, korytarz/ należy przy silniejszym zadymieniu posuwać się w pozycji pochylonej, aby
głowa znajdowała się jak najniżej gdzie jest stosunkowo najmniejsze zadymienie i gdzie jest dostęp czystszego
powietrza,
c) w przestrzeni zadymionej /np. na schodach/ należy poruszać się również w pozycji jak najbardziej pochylonej; dlatego
należy wchodzić po schodach "na czworakach" i podobnie schodzić w takiej pozycji a więc tyłem. Sposób ten zapewnia
lepszą orientację gdzie kończy się bieg schodów, co jest istotne przy zadymieniu w porze zaciemnienia i
niedostatecznego oświetlenia schodów,
d) poszukiwanie w zadymionym pomieszczeniu osoby przypuszczalnie pozostałej powinno uwzględniać sprawdzenie
dokładnie miejsc, gdzie mogła się ona schronić, przede wszystkim pod stołem, w szafie, w umywalni lub WC, w kątach
pokoju za zasłonami a także w sąsiednich pomieszczeniach, kuchenkach podręcznych, pokoju sprzątaczki - wszędzie tam
gdzie pozornie zdawało by się to niemożliwe.

Sposób wyprowadzania osób ewakuowanych:
- wskazać kierunek wyjścia,
- wydać zalecenia, co do przebycia drogi ewakuacyjnej oraz miejsca gdzie powinna udać się osoba ewakuowana,
- nadzorować spokojne przemieszczanie się ewakuowanych bez zbędnego ponaglania,
- okazywać w miarę potrzeby pomoc, szczególnie osobom w starszym wieku lub niepełnosprawnym w chodzeniu.
Podczas ewakuacji należy kierować się następującymi zasadami:
- zdrowi dorośli ludzie najczęściej sami podejmują próby ratunku, wzywają krzykiem pomocy, dążą do wyjść, okien; w razie
objęcia od dołu klatki schodowej płomieniami - starają się przedostać na dach;
- jeżeli ludzie, podejmujący próby uratowania się, zostaną zaskoczeni przez żar, dym lub płomienie i utracą przytomność
znaleźć ich można najczęściej na klatkach schodowych, przy oknach, itp.
Jednym z ważniejszych elementów ewakuacji jest przeciwdziałanie panice, która jest częstym zjawiskiem
towarzyszącym w razie pożaru. Środki przeciwdziałania panice to:
- przykład osobisty,
- zdecydowany nakaz,
- wykazanie nierealności niebezpieczeństwa,
- zagrożenie bronią,
- użycie siły,
- unieszkodliwienie przywódcy paniki itp.
Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych.
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zostało przedstawione na dołączonych do Instrukcji rysunkach.
1. Znak WYJŚCIE EWAKUACYJNE - umieszczany bezpośrednio nad drzwiami i stosowany przy oznakowaniu drzwi,
przegradzających drogę ewakuacji ludzi.
2. Znak "drzwi ewakuacyjne" + znak "kierunek drogi ewakuacyjnej" do oznakowania drzwi, przegradzających ustaloną drogę
ewakuacji, nie wymienionych w pkt. 1, w tym także drzwi wyjściowych z przedsionka.
3. Znaki: "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej" "schodami w dół", lub "w górę" - w miejscach, w których kierunek
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4.

5.

ewakuacji może nasuwać wątpliwości:
• gdy nie jest widoczny znak WYJŚCIE EWAKUACYJNE lub znak "drzwi ewakuacyjne",
• gdy widoczny jest więcej niż jeden taki znak, a ludzie - zgodnie z planem ewakuacji - powinni przemieszczać się tylko w
kierunku jednego z nich.
Znaki te umieszczane są na ścianach (w miarę możliwości na wysokości ok. 150 cm, odpowiadającej średniej wysokości
normalnej linii środkowej widzenia) lub nad drogą ewakuacyjną (na wysokości co najmniej 200 cm), tam gdzie to jest
możliwe prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.
Znaki: "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół", (a także "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w górę") jest umieszczany:
• na ścianie przylegającej do tego biegu schodów, na który prowadzi droga ewakuacyjna, jeżeli będzie on wtedy
widoczny z korytarza lub pomieszczeń wychodzących bezpośrednio na schody,
• nad drogą ewakuacyjną, prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodów, na który prowadzi droga
ewakuacyjna,
• nad drzwiami przegradzającymi drogę ewakuacji, jeżeli bezpośrednio za nimi znajdują się schody: - usytuowane na
przedłużeniu dotychczasowej drogi,
• usytuowane prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyjna prowadzi na bliższy z biegów tych
schodów.
Znaki: "przesunąć w celu otwarcia", "pchać, aby otworzyć", "ciągnąć, aby otworzyć" i "stłuc, aby uzyskać dostęp" w razie
istnienia uzasadnionej potrzeby.
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POZIOM 00 południe

POZIOM 00 północ
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POZIOM 01 południe
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POZIOM 01 północ
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