Інструкція
з проведення евакуації навчальної групи (студентів)
у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
У випадку отримання сигналу на проведення евакуації ( часті приривчасті
дзвінки, повідомлення по гучномовцю, усне повідомлення працівника
адміністрації коледжу або студента чергової групи – «УВАГА - ЕВАКУАЦІЯ !»

Викладач (староста групи, заступник старости) повинен:
1. Дати команду студентам групи – ПРИГОТУВАТИСЬ ДО ЕВАКУАЦІЇ !
після цього (якщо ситуація дозволяє) терміново зібрати особисті речі, журнал,
виглянути (вийти) у коридор та з’ясувати який вид небезпеки загрожує групі.
За командою «ПРИГОТУВАТИСЬ ДО ЕВАКУАЦІЇ !»

студенти повинні за 30-40 секунд :
1. дотримуючись повної тиші, не штовхаючи і не заважаючи один одному,
зібрати особисті речі в рюкзак, одягнути на себе одяг (в холодну пору року),
рюкзак одіти за спину,(сумку на ліве плече).
2. цінні документи, (гроші) розмістити в кишені, мобільний телефон положити
до легкодоступної кишені. (можливо під час руху рюкзаки, сумки, одяг треба
буде скидати).
3. вишикуватись у класі в колону по одному за принципом: на початку колони
мають бути староста (заступник старости), студенти, що погано себе
почувають, захворівши та фізично слабкіші, у другій частини колони мають
бути студенти більше витривалі та фізично сильніші ( ті що будуть спроможні у
випадку потреби надати допомогу у евакуації фізично слабкішим та
травмованим - винести їх).
4.стояти у колоні, не розмовляти, уважно слухати і очікувати вказівок
викладача.

Викладач (староста групи, заступник старости) повинен:
2. Виглянувши( вийшовши) в коридор:
а) з’ясувавши, що джерело небезпеки перебуває у безпосередній близькості до
навчальної групи і становить загрозу для життя та здоров’я студентів та за
відсутності представників адміністрації коледжу самостійно прийняти
рішення на вихід (евакуацію) з аудиторії (кімнати) та самостійно
визначити маршрут виходу. Порядок виходу викладач має оперативно
узгодити із викладачами інших навчальних груп, що перебувають у сусідніх
аудиторіях на поверсі таким чином, щоб групи при виході не заважали одна
одній, а діяли злагоджено.
б) якщо ознак явної загрози нема, викладач очікує на вказівку представника
керівництва коледжу, щодо маршруту евакуації та місця збору.
3. Прийнявши рішення чи отримавши вказівку на вихід з аудиторії викладач
доводить до студентів маршрут руху, місце збору, спосіб пересування (бігом,
кроком, пригнувшись, напівкарачки, повзком) та подає команду групі
«ЕВАКУАЦІЯ - вперед руш». Сам викладач займає місце у середині колони
щоб максимально контролювати поведінку студентів, реагувати на зміни
ситуації та своєчасно давати студентам відповідні вказівки.

Викладачі та студенти повинні постійно пам’ятати що вимогою до
проведення евакуація є її проведення ШВИДКО І БЕЗПЕЧНО.
За командою « ЕВАКУАЦІЯ - вперед руш» група рухається з максимально
можливою швидкістю, але так щоб не допустити падінь, штовханини, зіткнень
(травмування під час руху). Група не повинна розтягуватись ( дистанція між
студентами до 1-го метра). Студенти мають бути зосереджені і уважні,
дотримуватись тиші, не допускати стану паніки. Спроможними своєчасно
почути можливу команду на зміну маршруту руху, своєчасно зреагувати на
падіння товариша або потребу надати йому допомогу. Своєчасно помітити
одногрупника котрий не може рухатись про що негайно доповісти викладачу.
У разі потреби студенти мають бути спроможні надати допомогу викладачу.
Під час руху ніхто із студентів немає права самостійно вийти із колони та
рухатись за маршрутом і в місце на свій розсуд.
Після виходу із небезпечної зони група шикується у визначеному місці збору і
проводиться термінова перевірка всіх студентів. Про евакуацію групи у
повному складі, або про відсутність окремих студентів слід негайно доповісти
на місці збору представнику адміністрації коледжу. У випадку відсутності
окремих студентів викладачу або студентам не дозволяється самостійно
повертатись для їх пошуків у зону звідки проведена евакуація.
Перебуваючи у місці збору група розташовується компактно та очікує на
подальші вказівки адміністрації. Студентам залишати місце збору без дозволу
адміністрації заборонено.

Факторами небезпеки можуть бути:
А) при пожежі – відкрите джерело вогню (визначається візуально);
-задимлення (визначається візуально);
-висока температура повітря;
-виділення токсичних продуктів горіння і СО2 (визначається як їдкий дим, або
по поведінці людей, що починають кашляти, в них порушується координація
рухів, вони втрачають свідомість);
-наявність у зоні високої температури балонів під тиском.
Б) застосування ( розпилення, розлив, розсипання) подразнюючих або
отруйних речовин у вигляді аерозолю, газу, порошку, рідини ( наприклад
ртуті). (на своєму або сусідньому об’єктах)
В) наявність вибухових боєприпасів (гранати, міни, снаряди), речовин та
предметів з ознаками вибухового пристрою.
Г) в зоні руйнування – дроти електричних мереж, труби газових мереж,
рештки арматури, деформовані, напівзруйновані стелі, стіни, сходові клітини,
металеві і дерев’яні конструкції будівель (можуть спричинити обвали і завали).
Д) оголошення про закладення вибухівки або мінування.
Е) природні катаклізми
У залежності від рівня надзвичайної ситуації на об’єкті місцями збору
навчальних груп (студентів) можуть бути :
варіант: а - стадіон коледжу;
б – майданчик перед гуртожитком;
в – майданчик перед коледжем;
г – майданчик за додатковою інформацією адміністрації

