PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Boružėlė“
direktoriaus 2016 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. V1-15

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BORUŽĖLĖ“
2016-2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANAS

Klaipėda
2016

2

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslai
Mažinti gaisro kilimo tikimybę

1.

2.

Priemonės tikslams
pasiekti
Kontroliuoti, kaip
laikomasi priešgaisrinių
apsaugos taisyklių.

Direktorė

Ūkio dalies
Perspėti darbuotojus apie vedėja
Ekstremaliųjų situacijų įvykių
numatomą uraganą.
kilimo tikimybės mažinimas
Bendrosios
Pasiruošti gripo epidemijai
Vykdyti prevencines
praktikos
priemones norint
slaugytoja
apsisaugoti nuo gripo
epidemijos
Užtikrinti žmonių saugumą įvykus Supažindinti su pirmosios Bendrosios
gaisrui darželio teritorijoje
medicininės pagalbos
praktikos
suteikimo būdais apdegus. slaugytoja.

Įgyvendinimo terminai

Nuolat
Esant tokiai grėsmei

Pasiruošti artėjančiam uraganui.

Avarinių situacijų, įvykių ar
ekstremaliųjų įvykių poveikio
žmonėms, turtui ir aplinkai
mažinimas

Mažinti poveikį turtui ir aplinkai
artėjant uraganui.

Sandariai uždaryti langus Ūkio dalies
ir duris. Nepalikti lauke
vedėja
nepritvirtintų daiktų.

Mažinti gripo epidemijos protrūkį. Supažindinti darbuotojus
su skiepų nauda, galimybe
pasiskiepyti, naudoti
apsisaugojimo priemones.
Informuoti darbuotojus apie
Supažindinti darbuotojus
įstaigoje galinti kilti gaisrą
su atlikta įstaigos galimų
pavojų ir ekstremaliųjų
situacijų rizikos analize.

3.

Atsakingi
vykdytojai

Darbuotojų informavimas apie
vidinius ir išorinius pavojus,
galinčius daryti neigiamą poveikį
gyventojų sveikatai ar gyvybei, Supažindinti darbuotojus su
ekstremaliųjų situacijų
veiksmais kurių reikia imtis
prevencijos priemones ir
artėjant uraganui.
veiksmus avarinių situacijų
atvejais
Informuoti darbuotojus apie
įstaigoje galinčią kilti gripo
epidemiją

Prieš šaltąjį sezoną

Kartą metuose

Esant tokiai grėsmei.

Bendrosios
praktikos
slaugytoja

Prieš šaltąjį sezoną

Ūkio dalies
vedėja

Kartą metuose

Supažindinti darbuotojus Ūkio dalies
su įstaigos ESV.
vedėja

Kiekvienų metų

Pravesti darbuotojams
mokymus ,,Kaip
apsisaugoti nuo gripo“

Kartą metuose

Bendrosios
praktikos
slaugytoja

3
Kilus gaisrui apsaugoti
darbuotojus nuo nudegimų ir
apsinuodijimo dūmais.

4.

Darbuotojų aprūpinimas
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis

Civilinės saugos pratybų ir
darbuotojų mokymo
organizavimas

Kartą metuose

Apsaugoti darbuotojus kilus gripo Aprūpinti darbuotojus
Bendrosios
epidemijai.
vienkartinėmis kaukėmis. praktikos
slaugytoja

Esant tokiai būtinybei

Kaip apsisaugoti darbuotojams
artėjant uraganui

Ūkio dalies
vedėja

Esant tokiai grėsmei

Direktorė

2016m II kv.

Ūkio dalies
vedėja

2016m. II kv.

Praktiškai apmokyti žmones, kurie
vadovaus ar organizuos gaisro
likvidavimą.

5.

Pravesti praktinius
Bendrosios
užsiėmimus ,,kaip pačiam praktikos
apsisaugoti nuo pavojingų Slaugytoja
dūmų ir nudegimų.“

Suteikti darbuotojams
žinių apie galimus
artėjančio uragano
pavojus.
Pravesti stalo pratybas.

Pravesti funkcines
Praktiškai atidirbti ką reikės daryti
pratybas.
darbuotojams artėjant uraganui.
Apmokyti darbuotojus, ką reikia
daryti iškilus gripo epidemijai

Pravesti paskaitą apie
Bendrosios
apsisaugojimo priemones. praktikos
slaugytoja

Esant tokiai grėsmei

Plane vartojami sutrumpinimai:
• CS – civilinė sauga;
• ESV – ekstremalių situacijų valdymo planas
• ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija;
• PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
• PAGD prie VRM UGM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla;

Parengė
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Boružėlė“
Ūkio dalies vedėja
Birutė Jonkuvienė

