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IOS NUOSTATOS

amas - fstaiga), adresu K. Donelaidio g. 12,
(toliau - Planas) parengtas, vadovaujantis
(Zin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9

tremaliqjq situacijq kilimo del gamtinio, techninio,
imybe. Iikstremaliosios situacij os gali sukelti staigr.l
nukas" darbuotojq gyvybei ar sveikatai, sutrikdyti

Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Drevinukasi

normalq istaigos datbq, o tuo padiu prisiimtq, kaip [kio subjekto, isipareigojimq Lietuvos Zmonems
vykdym4.

Todel sio plano paskirtis ir yra - padidinti istaigos vadovaujandiq darbuotojq bei civilines saugos
pajegr+ parengti, pagerinti jos reagavim+ i ekstremali4sias situacijas, kiek imanoma sumaZinti rrzlka jr
veiksmingiau panaudoti turimas paj0gas ir materialinius isteklius, kad butq uztikrintas darbuotojq
saugumasi ir istaigos funkcionalurnas, bet kokiq ekstremaliqjr+ ivykiq atveju.

1.1. PLANO TIKSLAI:

o I'lanuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas bei
paskirstyti atsakomybg ir sukaupti reikiamus materialinius isteklius galimq ekstremaliq situacijq
padariniarns Salinti;

o Prognozuoti ekstremalias situacijas ir numaty'ti prevencines priemones, kad iS anksto pasirengus
bfltq isverLgta ekstremalios situacijos arba sumaZetq galimybe jai kilti, o susidarius ekstremaliai situacijai,
biitq maZiau pakenkta Zmonems, turtui bei aplinkai;

o T'inkamai reaguoti i ekstremali4 situacrjq ir organizuoti gelbejimo ir ekstremaliq situacijq
padariniq Salinimo darbus (perspeti darbuotojus bei aukletinius, galindius patekti i pavojingo poveikio
zonE, apie ivyki ar ekstremali4 situaorj4 informuoti atsakingus darbuotojus, avarines tarnybas ir kitas
suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbejimo darbus, prireikus evakavim4, laiku kreiptis
reikalingos pagalbos) ;

' Padidinti istaigos darbuotojrf parengti, pagerinti jq reagavim4 i ekstremalias situaciias. kiek
imanoma maLintr rizikq, vykdant darbpotojq ir aukletiniq gelbejimo ir ekstremaliqir+ situacijq iadarinir+
Salinimo darbus;
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|UMPA ISTAIGOS CTIARAKTERISTIKA:I,2, T4UMPAISTAIGOS CTIARAKTERISTIKA:

Istaigos pavadinimas Vilniaus lonselis - darZelis Drewinrrka""
{staigos kodas r 9uu I 8935
Adresas K. Donelaii:io g. l2,LT-03102 Vilnius

Jstaigos pavaldumas Vilniaus Savivaldvbe
Istaigos vadovas L.e.p. direktorius Ona Kazeniene
,t'agrmdme veklos rlSis (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas 80. 1 0. 1 0,

Svietimas 80.10.15
Teritorijos plotas 0,7095 ha
Darbuotcrjq skaidius
Aukletiniq skaidius 158 aukletiniai
{staigos darbo laikas 06:30 - 18:110 val.
Naudojarnos ir sandeliuojamos p
medZiasos

avoJlngos Nera. fstaigos buitinems reikmems naudojamos
chemines vz4y*o bei dezinfekavimo priemonds.

Turimos individualios ir kolektyvines apsaugos
priemones

Patalpos, kurias esant reikalui bDtq galima
pritaikyti kaip kolektyvines apsaugos sleptuves.

Turimos gaisrq gesinimo priemones Gesintuvai:
MG-6 - 8 vnt.
Gesintur,q ir gaisriniq diaupq i5destymas
pateikiamas evakavimo planuose.

Elektros energij4 istaigai tiekia UAB,,Elektrum Lietuva"
Geriam4 vandeni istaigai tiekia UAB,,Vilniaus vandenys"
Kanalizac: ua UAB,,Vilniaus vandenys"
Patalpq SiJ dymas AB ,,ESO"
Patalpq vedinimas Patalpose irerngtos ventiliacines angos.
RySiai PraneSimai r4ie incident4 bus vykdomi TELIA

ir mobiliaisiais telefonais.

1.3. PLANE VARTOJAMOS SAVOKOS IR SANTRUMPOS

Ukio subjektas - Lietuvos Rqspublikos isteigta imond, istaiga ar organizacija, kuri istatymq
nustatyta f.v arka verdiasi komercine, [kine, fi nansine, profesine, veikla.

Civilind sauga - veikla, apimanti valstybes ir savivaldybiq institucljq, visq [kio subjektrl,
visuomeninig, otganizacijq bei gyventpje pasirengim4 ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius rir



E gyventojams i5gyventi, Salies Dkio gyvybingumui
alios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai Siuose

4, gaisirq, statiniq visi5k4 ar dalini sugriovim4,
grupini nelaiming4 atsitikim4, pavojingq medLiag4
aplinkai ivykio vietoje ar uZ jo ribq.

ekstremalioms situacijoms priemoniq visuma, kad iS

cijos arlba maLett4 galimybe jai kilti, o susidarjus
s, turtui bei aplinkai.

Civilin€s saugos prafybos - kdmpleksinis valstybes ir savivaldybiq, Dkio subjektq, civilines saugos
ir gelbejimo sistemos pajegrl ir gyve4tojq mokymas, kurio metu sudarius tuacijas
tobulinarni valdymo igndLiai, mokomasi praktiskai organizuoti Zmoniq ir maliqjq
situacijq poveikio ir atlikti gelbejimo bei ekstremalios situacijos padariniq

Ekstremalusis ivykis - nustat;ftus kriterijus atitinkantis,
ekologinis ar socialinis ivykis, kuris kelia pavojq gyvenl;ojq
s4lygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremalioji situacij a

pavojq gvventojq gyvybei ar
Lala.

Darbuotojq evakavimas -
gyventojq perkelimas iS teritorijq,
j iems gyvenamqsias patalpas.

pasiekgs ar virSijgs gamtinis, techninis,
gyvybei ar sveikatai, jq socialinems

Elcrtremaliojo ivykio kriterijai - stebejimais ir r;kaidiavimais nustatl-ti arba tarptautineje
praktikoje naudojami frzrniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti ivykio mast*,
padarinius at faktl apibiidinantys dydZiai arba aplinkybes (kritines ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekgs ar
vir5ijgs ivykis laikomas ekstremaliuojil.

Gelbdjimo darbai - veiksmai, kuriais ivykiq, ekstremaliqjq ivykiq ar ekstremalir+iq situacijq metu
siekiama iSgelbeti gyventojq gyvybes, sveikat4 ir turt4 suteikti jiems pirmqJq medicinos pagalbq ir (ar)
nugabenti juos i sveikatos prieZiiiros istaigas, taip pat apsaugoti aplink4.

- del ekstremaliojo ivykio susi<lariusi padetis, kuri gali sukelti staigq dideli
sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojq Ztti, suZalojim4 ar pad,aryt kitq

del grgsiandios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas
kuriose pavojinga gyventi ir: dirbti, i kitas teritorijas, laikinai suteikiant

Pavojingoji medZiaga - medfiiaga, mi5inys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nustatytame s4ra5e arba atitinkantis nus atytus kriterijus ir esantis i,aliavq,gaminiq, Salutiniq
produktq, liekanq ar tarpiniq produktq lavidalo, iskaitant medZiagas, kurios gali susidaryti kitus avariiai,



s pavir5iaus ir aplinkos, bei Zmogaus uZterstumas
yvusis uZter5tumas _ i5orinis odos uZterstumas ir

NTYS IVYKIAI

afielyj<> ,,Drevinukas,, gali kilti ddl ekstremaliqjq
es 2006 m. kovo 9 d, nutarimu Nr. 241 ,,Ddl

Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugpjutro 24 d.
riausybds 2013 m. rugpjUdio 2l d. nutarimo Nr. 241

gali ne tik padaryti dideliq materialiniq nuostoliq

I

lstargal, bet rr tureti skaudZiq pasekrhiq su jos veikla susijusiems Zmonems. ila;iil;;;, ffit:
pavojai ergzistuoja, kas atsitiktq, jei s[siklostytq ta ar kita situacija, kaip elgtis, kad galima b1tq nuo jos
maksimaliai apsisaugoti.

Vadovaujantis rekomendacijomls ir jose pateiktomis ekstremaliqiq situacijq bei ivykiq apibreZimq
nuostatornis bei ekstremaliqjq ivykiq vertinimo kriterijais Siame skyriuje nagrinejamr pavojai,kurie galiblti ekstremaliqjq situacijq ir ivykiq prieZastimis ir kelti gresmg Vilniaus lopselyje - d,arlelyje
,,Drevinukas" darbuotojams ir aukletiniams, istaigos funkcionalumui bei turtui.

2.1. KSTREMALIUJU IVYKIU POBUDZIAI.

Ekstremalieji irykiai, kurie galetq sukelti ekstremali4sias situacijas ir itakoti istaigos darb4, kelti
pavojq darbuotojams, bei vaikams yra Sie:

o Gamtinio pobfldZio geologinis ir hidrometeorologinis (stichiniai, katastrofiniai
meteorologiniai ir stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai reiskiniai) reiskinys, ivykis, susijgs su ledo
lytimis, ledq sangrDdomis, ledo laukais; Zmoniq ligos;

o Techninio pob[dZio - tqansporto ivykiai, aviactja, geleZinkeliq transporto ir automobiliq
keliq eisnLu ir ivykiais, veLantpavojing4 krovini; ivykiai pramoneje ir energetikos sistemoje, komunaliniq
sistemq avaija ir rysiq paslaugq teikimo vartotojams sutrikimas;

o Ekologinio pobtdZio - aplinkos oro ir vandens u:ZterStumas; dirvoZemio, grunto uZterstumas
arba kitoks jam padarytas poveikis; tar5a branduolinemis ir (ar) radioaktyviosiomis medZiagomis ir naftos
produktais;

ir neramumai, teroro aktai, ikaitrl paemimai;

7

E

Socialinio pob[dZio - masines riauSes



i - Zmoniq

poveikio,
sveikatos sutrikimai, panika, traumos, mirties atvejai del

gaisro keliamas pavojus, uZsidegimo ar degimo gresme,

rizikos lygioSios

vertinimo r

; analizes pag
rezultatu.

2.2. c

indu lenteleje

\LIMI IVYKIAI PRIORITETO TVARKA

pateikti prognozuojamq ekstremaliqjrl ivykiq tikimybes

Eil.
Nr.

ialimas pavoj IS Rizil<os lygis (R) Rizikos
vertinimas

I Gaisras 30 Labai
didelis

2.

Kitas gamtinis, techni
ekologinis ar socialini

ivykis.

nls,
S 27 Labai

didelis

J. Teroro aktas. 2l Labai
didelis

4.
Ypad pavojingaLmon
uZkrediamoii liga.

rl
24 Didelis

5.

Sieros dioksido, azoto
dioksido ar ozono
koncentracij a aplinkos
lygi pavojaus slenksdi
jivir5ija.

ore
iarba

24 Didelis

6.

Anglies monoksido arikietqjq
daleliq KD koncentracrja (KD
- vidutine paros
koncentracij a) aplinkos ore
lygi ribinei vertei arba j4
vir5ila.

24 Didelis

Radiacine avarija. 24 Didelis

8.
Pavojingosios medZiag
patekimas i aplinka.

ios
21 Didelis

9

Geriamojo vandens tiekimo
nutraukimas stacionarinei
asmens sveikatos prieZiuros

15 Vidutinis
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3. PERSPEJIMO IR INFORMAVIMO APIE GITESIANTI AR SUSIDARIUSI IVYKI
ORGANIZAVIMAS

{staiigos darbuotojq perspejim4 apie pavojq ir infornncrja apie situacijq oryanzuoja istaigos
Direktorius' fstaigoje numatyta darbuotojq susirinkimo vieta pastate - aktq bei sporto sales" kurios
skirtos praneSimams paskelbti. Ekstqemalios situacijos atveju istaigos direktorius, vadovaudamasis
ekstremal:iq situacijq valdymo planu ir atsiZvelgdamas i avarijc,s pob[di, mast4 bei galim4 poveiki Zmoniq
gyvybei ir sveikatai, nedeisiant perspeja darbuotojus. Perspejimas vykdomas pagal ekstremaliqjq situacijq
valdymo plano 8 pried4 (perspejimo aqie ivyki schema) panaudojant vieting perspejimo sistemos pagalba,
garsinius signalus, veikiandias ry5iq ipriemones, pasiuntinius. Augant gresmei ar plediantis nelaimes
mastams, istaigos direktorius nurodo darbuotojams informuoti tevus, kreipiasi i Vilniaus miesto
savivaldybes administracijos direktoiiq del savivaldybes perspejimo sistemos panaudojimo, Apie
vykdom4 rlarbuotojq perspejim4 ir jo piiel,asti prane5ama Administracijos direktoriui.

Darbuotojo, atsakingo uZ perspejim4 ir informavim4 ve;iksmai gresiant ar susidarius ekstremaliai
situacijai:

o {vertina susidariusi4 ekstrelnali4 situacij4, jos pavojingumo laipsnj darbuotojams, turtui ir
aplinkai;

istaigai, Dkio subjektr

istaigaif teikiandiai fo
mokynlo paslaugas.

nat
rmaliojo

10.

fstaigor
jo kons
dalinis
neatide
gyvena m4jqviet1 Zmbnems.

11 Vidutinis

1l

Pagalbds skambudiq
priemimo sutrikimai
to negafima i5kviesti
tarnvbos.

kai del
ragalbos 9 Priimtinas

12,
Sprogn
medLia

uo, pavojingo
ia.

1

9 Priimtinas

13.

Nustaty]tas nelegalus r
paliktasfls j onizuoj and
spinduliuotes Saltinis r

radionuklidais uZter5ti
obiektas.

rr

iosios
II
IS

Priimtinas

t4. Ypad pavojrngaLmon
uZkrediamoji liga.

t+
7 Priimtinas

4PrurKal, 
i

Perspeja ir informuoja darbuotojus apie susidariusi4 ekstremali4 situacij4 ir bDtinus veiksmus;
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izuoja darbuotojq evakavim4, pirminius gelbejimo darbus ir
i

Vilniaus fop5elyje - darLelyje ,,Drevinukas", istaigos vadovo isakymu, atsakingu uZ
darbuoto.iq perspejimo ir informavinlo organrzavimq istaigoje yra paskirtas direktoriaus pavaduotojas

o Prane5a Bendrajam pagalbgs centrui apie susidariusri4 ekstramali4 situacij4;
o Susidarius a$linkybems, ofganizuoja darbuotojq evakavim4, pirminius

iierhc rrod^.rolrio
Susidarius a{lin
jiems vadovapja.

yvruyvJurrv u urrvrur4vrrrr\-, \JrEcllLrLav xltq lJtixrBUJtr yIa
tikio reikalams Benedilitas Laimutis [rlarma (Tel. Nr. 85 23|] 0435).

Numatomos persl.jho ir inforrlravimo prie s:

' Darbuotojaij esantys istaigoje, ivykus mei turi informuoti trijq ilgrl skambudiq signalu,

, Zodiniu perspejimu bei kai kuriais atvejais -

r. 85 233 0435) arba Lodiniu pranesimu,.

uojanLa telefonu (Tel. Nr. 85 233 0435) arba

rieigil.

as.vilnius.lm.lt

4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE I\'YKI TVARKA

Keitimosi infornlacija apie ivyki vykdoma pagal patvirtint4 Lietuvos Respublikos vidaus reikalq
ministro l/007 m. kovo p0 d. isakymu Nr. IV-l14 (Lietuvos l{espublikos vidaus reikalq ministro 2010 m.

ra54 (toliau- apra5as). {staigos vadovas arba istaigos
rmacijos priemim4 ir teikim4 Bendrajam pagalbos

ozuojama, kad bus pasiekti ar virsyti Vyriausybes
sia ekstr:emalioji situacija; kai pasiekti ar virSyti
kai susidare ekstremalioji situacija.
. direktorius - Ona Kazdniene, Tel. Nr. (85) 233
as" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija

kusi, ar gresianti ivyki vietiniu telefonu, o jam
aus apskrities prie5gaisrinei gelbejimo valdybai Tel.
Nr. 112, taip pat informuojamas ir Vilniaus miesto
el. Nr. (8 5) 261 9945.
o prie \/idaus reikalq ministerijos Civilines saugos

priima ir teikia vis4 par4 Tel. Nr.: 85 271 75 1 1, g5

iusi4 ekstremali4 situacij4 ar ekstremaliq ivyki
bus perduodama el. p. y_tlnlgs.pgy@ypgll!, Fomq

o plano 10 priede (ES-l, ES-2, ES-3 prane5imq

10



Teikiant
nurodoma:

4.1 PRANESIMO APIE EKSTREMALIA SITUACIJA TURINYS

pranesir[?, atsiZvelgiant i ekstremalaus ivykio ar ekstremalios situacijos pobudi,

Kaq, kada ir kur iyfko (susidare situacija), kas yra pateiktos informacijos Saltinis;
TnJmpas situacij gs (ivykio) apibDdinimas;

inimas, apib[dinimas, kriterijq dydis ir

os (ivykio) vietoje.

oniq skaidius (Zuvusiqjq vardai, pavardes,

veiksniai, kurie gali pabloginti padeti, garimi reagavimo veiksmai;
Veifsmai ir priemones, vykdytos darbuot<ljams ir aukletiniams apsaugoti.

s. IsrArqos DARBUOTOJV IR AUKLETINIU APSAUGA, GRESIANT AR
SUSIDARIUS IVYKIUI

DABBUOTOJV IR AUKLETINIU EVAKAVI O ORGANIZAVIMAS.

a

a

o

a

a

a

a

a

5.1.

Pagrindine ev
susirinkimo punktus. U

ijos uZduotis nukreipti Zmones i saugias istaigos teritorijos vietas arba Zmoniu
istaigos darbuotojq ir aukletiniq evakavim4 atsakingas istaigos Direktorius ir

direktori auLs pavaduotoj
u 4u rvLuut wva\4vlruq 4rJ4rl.urBils lstargos uffeKtollus lr

Taip pat jie teikia papildomas arba sukonkretintas uZduotis istaigos darbuotojq
Iausimais.ir aukletiniq evakuacijos

Visi darbuotoiai i buti supalindinti su evakuacijos planais. Jie privalo Linoti evakavimo
marSrutus. vvkdant Lj4 ekstremaliais atvejais privalo moketi naudotis istaigos Ekstremaliqjq

rtytomis materialiniq iStekliq priemonemis - gesintuvais.

11

situacijq valdymo plane



1.

2.
a

(?
IR AUKLETINIU

VARKOS NUSTATYMO

aigos direktorius priima sprendim4 evakuoti

s kambur)iq signalizacij a.

bejg eks;tremaliq situacij4, apie susidariusi4 padeti
prane5a specialiosiolns tamybomd tel. 112. I5kviediant speciali4sias tarnybas, nurodomas istaigos

kq, ar kitas istaigos darbuotojas, vadovq ar kitq

Zsiemirnai ir tuo laiku nedirbantys su aukletiniais
aktyvirl veiksmq likviduojant pavojaus Lidini arba

hem4 (6 PRIEDAS). AtsiZvelgiant i susidariusi4
avojaus Zidinio.
os pasiima ir be panikos i5eina iS patalpq. I5eidami
, vandeni, uLdarc langus. patalpos paliekamos

Darbu<ltojai ir administracijos darbuotojai ramiai praneSa aukletiniams apie evakuacij4, patys pasiima
ir liepia aukletinian], pu.iirnti dokumentus, savo asmeninius daiktus (Liemq esant galimybei -aptang1). i

iai i5ejo i5 jq buvimo patalpos ir tvarkingai, be

4lauke (pagal numatyt4 tvarkq evakuacija galima
yra lair;vi, iuose nera kliUdiu, keliandiu oavoiujuose nera kliudiq, keliandiq pavojq

Zmonems). Susirinkilno vietai laulke yra numatoma aikSt.ele Salia istailstaigos pastato (7 PzuEDAS).
Judejinnas vyksta sektpnOra evakavimosi keliq schemoje (6 PRIEDAS) numatyt atvarka:

4

5.

6.

7.

8.

9.

'^^-i-"" L L\LLU^9) rrulrl4L)

o Antrame aukS{e 1 korpuse esantys Zmones evakuojasi - 1,2 isejimais;
o Antrame aukS{e 2 korpuse esantys Zmones evakuojasi - 3, 4 isejimais;
o Pirmame aukste esantys Zmones evakuojasi - 5, 6,7,9,9,10 isejimais.

imo ir priemimo punktus bei tarpinius aukletiniq
arbuotojas. Informacij4 apie gyventojq surinkimo

us atsakingas darbuotojas gauna per visuomenes
infbrmavimo priemoneg kartu su sekhndia informacija: tikslus evakuacijos laikas ir principas. Zmoniq
surinkimo biidas, transSlorto atvykimp laikas ir vieta, jei gyventojai evakuojami iS gyvenamqjq vietq,
gyventojq surinkimo pufiktq adresai, duomenys apie situacij4, numatoma evakuaciios trukme.
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10' Raktai nuo atsarginfq i5ejimq yru fu, istaigos budinti, bei tas patalpas priZifirindius darbuotojus.
s patikrina ir isitikina, ar nera likusiu Zmoniu:

4tvarkq.
moniq, tikring patalpas darbuotojai prane5a istaigos

patikrina buvusiq patalpose ir i5ejusiq aukletiniq
susirinko i nurodyt4 viet4, prane5a istaigos vadovui.
. kad ne visi vaikai susirinko i nwodtta vieta.. kad ne visi vaikai susirinko i nwodyt4 vier4,

or ganizuojaj q paieS 4, informuoj d speciali4sias tarnybas.
16' I istaigos patalpas. 

Yit]T". 
grizti tik gavus istaigos vadovo, ar specialiqjq tarnybq leidim4. { patalpasI lstargos patalpas $alima

turi sugriZti visi aukXetiniai,

NIAI IIVAKAVIMO KRYPTYS I5 PASTATO
TORIJOS

ais:

aipq i koridorius ir koridoriais i laipting;

pastato numatoma pagal evakuacijos planus (5
PRIEIJAS). Judejimas tgritorijoje vyksta vadovaujantis (7 pRIIEDE) pateikta schema.
Visi istaigos darbuotoj{i, organizuojant kasmetini instruktavim q pagal Gaisrines saugos instrukcijas,
supaZindirrami su darbudtojq ir aukletiniq evakavimo tvarka, bei evakavimo planais.

Atsekingi darbuotgjai privalo uZtikrinti efektyvi4 evakuacij4 i5 pastato, patikrinti ar visi Zmones
imtis avarijq likvidavimo veiksmq. Taip pat, esant
b4 asmenims, kuriems jos prireikia arba iSkviesti

uactjq iS objekto inurody4 viet4, kur bus saugu arba
es i saugias vietas.

AUKLETINIU AI'SAUGOS NUO Jt/ GYVYBEI AR
ORGANIZAVIMO TVARKA. ASMENINES APSAUGOS

PRIEMONES

Ekstrernaliqjq

gelbeti ir evakuoti,
gaisrams gesirrti, Zmonems ir materialinems vertybems
su prieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo pajegomis.

1a
IJ
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Darbuotojq, aukletirliq ir turto ufrurlgo atklikimui, kurie uZtikrintqIJarouotoJrl, auKletrlll+ rr turto apsaugo atKllKrmul) Kurle uztKrmtq

lstaigos fhnkcionalumq,yraparengti ibtaigos EDAS).

Asmeniniq upsalrgor priemoniq pa nuo radioaktyviqjq dulkiq,
iniq med:Ziagq neigiamo poveikio.

epavimo organq apsaugos priemones (AKOAP) ir
pagal apsaugos pobUdi - i filtruojam4sias ir

du gaminamos, ir paprasdiausios arba parankines,

filtruojamosios ir izoliuojamosios dujokaukes,

ekaukes,'vaiki5kos apsaugines kameros.

t tokiq priemoniq galima pasidaryti ir savadarbes

ai vatos il marles rai5diai, bet jie apsaugo kvepavimo
kenksmingq dujq ir garq.

i kvepavimo aparatai apsaugo kvepavimo organus

aZesnei nei 18%) ir neribotam kenksmingq medZiagq

imo orllanus, kai deguonies kiekis ore yra rre

dLiagr4kiekis (iki 100 DLK reik5miq).

organus e s ant pakankamai de guoni es koncentracij ai

ore ir kai kenksmingq mppZiagq kiekis ore yra ne didesnis kairr 15 DLK reikSmiq.

Rr:spiratori*r rpfgu-as tikrinamas taip: del sandariai uZdengiami kvepavimo voZtuvai ir
lengvai iSkvepiama. Jei

uZdetas szmdariai.

neina i5 respiratoriaus puskaukes, o tik ji Siek tiek i5sipudia,tai respiratorir.ls

Asmenines odos priemones - ivairls izoliuojerntys kostiumai, kombinezonai apsaugo od4

nuo tiesioginio radioak iqjq, pavojingq cheminiq ir biologiniq medLiagq neigiamo poveikio. Dalinai
od4 apsauLgo ir drabuZi o ypad i5 dregmei nelaidaus audinio. RaiStis daromas taip: I m ilgio ir 0,5 1n

olodio ma.rlds ar kito audinio viduryje, 30 x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnip.

Marles kraStai per vis4 i i i5 abiejq pusiq uZlenkiami ant vatos, o marles galai (apie 30-35 cm) ikerpami
per viduri, kad i5 ki ieno galo pasidarytq po du rai5dius. Apatiniai rai5dio galai suri5ami ant

vir5ugalvi o, virSutiniai
rank5luostis. skarele ar

pakau5io. Jei neturite vatos ir ma:les, tinka ir keliais sluoksniais sulankstl'tas

aukletiniq evakavim4 pei
edZiagos skiaute. Tokios SAAP uZtikrintq kokybi5kai efektyvesni darbuotojq ir
ravojingo dulketumo tar5os zon4.

5.5. KOLEKTYVIII.{ES APSAUGOS STATINIAI IR "ru PANAUDOJIMO GALIMYBES

arba patalpos, kurias ekstremaliqjq situacijq ar ka1o

siradusiq gyvybei ar sveikatai pavojingq veiksnil.l.

ybiq patys evakuotis arba i5 kitq teritorijq evakuo[i
skiriamosr ivairiq tipq sleptuves, darbuotojq apsaugai

araLai ir kt.). Vienam gyventojui skiriama 1,5 kv. m
raneSim4 apie i5kilusi4 gresmg ir apie brltinum4
ar galimybes evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti i

4
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rfiimiausius kolektyvir
tatinio einant pesdiomi

Gyventojq aps€

statymo pakeitimo ist
/yriausybes 2010 m. 

1

Lustatymo tvarkos aprai

Esant reikalui, el

rformacija apie apsisar

atalpas (laikinos apsar

tsakingas ui, civiling
arbuotojams ir aukletir
upaZindina su bendra

urodomas istaigos dir
inoti bendra judejimo t'

fstaigos kolektyv

,,Drevinukas'l

102 Vilnius

s apsaugos statinius. Sugai5tas laikas, iki artimiausio kolektyvines apsaug<
mieste netu4etq virSyti 5-7 minudiq.
g4 kolektyvinemis apsaugos priemonemis reglamentuoja civilines saugc
.ymo 24 straipsnis (zin., 200g, Ntr. 159 - 7207) ir Lietuvos Respublikc
guZes 12 d. nutarimas Nr. 529 ,,Ddl kolektyvines apsaugos statiniq poreiki
patvirtinim 9" (Zin., 201 0,Nr. 56-2756).

tremaliqjq situacijq atvejais, darbuotojams ir aukletiniams yra perduodam
;ojimo galimybg naudojant pastate esandias numatomas kolektyvines apsaugo
os pataipas); Tuo atveju, darbuotojai atsakingi uZ viesai4 tvark4, darbuotoja
laug4 (eigq tuo metu nevykdo kitq pareigq) visiems pastate esantienr
ams nurodo kryptis, kuriomis bus pasiekiami kolektyvines apsaugos patalpor
arka. Darbuotojas atsakingas uZ ci.viling saug? ir vies4j4 tvark4 istaigoje yr
(oriaus isakymu. Darbuotojai turi gerai ismanyti istaigos pastato struktura, i
rka iki kolektyvines apsaugos statiniq.
tds apsaugod vietos:

Objekto pavadinimqs Adresa Patalpos paskirtis Patalpq
plotai
(cv m)

Patalpoje
telpanii4
imonitT
skaiiius

vrlnlaus lopSelrs -
darZelis,,Drevinukas"

K. Donelaidio g.12,
LT-031102 Vilnius

Sale

,,Zuiku.diq" grupe
Koridorius

75,35 m2

59,74 m2

160 m2

50

38
105

5.6- PTRMOST S MEDICININES PAGALBOS TIIIKIMO DARBUOTOJAMS IR
MS, NUKENTEJUSIEMS IYYKIIU METU, ORGANIZAVIMAS

uteikti pirmaj4 pagalb4nukentejusiems darbuotojams arba aukletiniams istaiga
1 atsakingq'' uL pirmosios pagalbos suteikim4. Jis yra patvirtinas istaigos
darbuotoj o pagrindines funkcij os :

neatideliotinp pirmosios medicinos pagalbos suteikim4 darbuotojams ir
ratyrusiems traumas kasdieninio isl.aigos darbo metu, taip ir ekstremaliqjq
iq'

savadarbiq asmeniniq apsaugos priemoniq (SAAP) gamyb4.

s atsakingas uZ pirmosios pagalbos teikim4 gali pasitelkti kitq darbuotoiq
arbuotojai periodiSkai i5klauso privalomuosius pirmos pagalbos mokymus,
gali bDti suJeikta kolektyvines apsaugos vietoje, ir (arba) kitoje patalpoje
siq aplinkybiq.

15

AUKLETIN

Siekiant efaktyviai
turi numadiusi darbuotc

direktoriaus isakymus. Si

- uZtikrinti
aukletiniams,

situacijq atve;

- organizuo

Prireikus darbuotoj
pagalbE. Visi istaigos
Pirmoji pagalba istaigojr
priklausomai nuo susidari

saugos

saugos

rblikos

lreikio

uodama

psaugos

ruotojas

antienrs

atalpos,

;oje yra
<tura. ir
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6. GRES
S,q,LINr

fstaigos da

supaprastinti ir pasparti

apsaugos ir gelbejimo
patvirtintus civilines

NUSTA

Kilus gaisrui arba

turi kuo sl<ubiau imtis
1) Informuoti istai
2) Jei matoma atvi

istaigos dierekt
3) Jei yra gali

korpusas, a

suteikiant info
2) Kartu su d

informuojami
prane5imo apie

rtamento prie
signalus. Visq

t2,LT-q

,,Drevinukas'i

NiNg AR IVYKUSIU IVYKIU LIKVIDAVIMO IR JV PADARINIU
), GELBEJIMO DARBV ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

tiesiogiai, telefonu ar kompiuterinemis priemonemis. Siekiant
susidariusias ekstremalias situacij as perdavim4, priesgaisrines

VRM direktoriaus 2010 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1_191

istaigos darbuotoiq pareiga- gerai juos Zinoti ir moketi veikti
iSgirdus atitinkam4 signp

6,1. NUM TYTU GALIMU PAVOJU, KURIU RIZIKOS LYGIS PO ATLIKTOS
GALI PAVOJU IR EKSTREMALIVJU SITUACIJU RIZIKOS ANALIZES

IAS KAIP DIDELIS ARBA LABAI DIDELIS, LIKVIDAVIMO IR JU
PA g SalrmMo oRGANTzAVIMAS rR KooRDINAVTMAS

iqiam ivykiui, veiksmq koordinavim4 ir pagrindinius atriekamus
Jis savo ruo3tu gali pasitelkti istaigor; darbuotoj4 atsaking4 uZ civiling

veiksmus

saug?,

Veiksmai kilus labai didelio rizikos lygio pavojams

ksavus galirn4 gaisro pavojq, fakt4 nustatgs darbuotojas, susiradgs saugi4 viet4,

direktoriq apie

iepsna praneSti

nustatyti

patalpa),

kilusi pavojq, jei gaisro Zidinys nera i5sipletgs;
Bendrajam pagalbos centrui apie kilusi gaisr4 ir tada informuoti

kokio m4sto pavojus susidare: kur yra ivykio vieta (nurodomas
koks yra pavojaus mastas (atvira liepsna, rrlkstantys d[mai, jaudiasi

degesiq kvapas).

4) Jei yra saugu gaisro gesinimo darbus pirminemis gaisro gesinimo priemonemis.
lstaigos direktoriaus
1) Jei gaisro m4stas

iksmai govus informacijq apie kilusi pavojt4:
ra didelis kuo skubiau informuoti Bendraji pagalbos centrq apie kilusi pavojq,
rj4 apie pastate esandiq Zmoniq skaiiliq.

atsakingu uZ vie54ia tvark4 organizuoti darbuotojq ir vaikq apsaug4. Tam
itelkiama Zmoniq evakuacij a.tikslui gali biiti

t6
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gaisro gesinimo darbus savo turimomis pirminemis gaisro gesinimo

jos apie situacijos kait4 perdavim4 Bendrajam pagalbos centrui.
nera iSplitgs, arba nekelia pavojaus darbuotojams, organizuoti materealiqjq

informavim4 apie kilusi pavoj q.

Zmoniq skaidiq kurie evakavosi, kurie galimai liko pastate.
uZ prieigaii,ring saugq veiksmai gaisro metu:

rrnql E me di cinin g p agalb q.

suteikia informacij 4 apie nukentej usius.

i. k.: 190018935
K, Donelaidio g, T2,LT-4,

3) Jei yra galimybq

priemonemis.

4) Palaikyti informl

Darbuotoio atsaki uZ vieiqjq tvarkq veiksmai gaisro atveju;
1) I5 istaigos di iaus gav g s informacij 4 apie evakuacij o s pr adLi4 informuojja darbuotojus.

evakuacija priZi[ri evakuacijos eiga, prireikus paskirsto Zmoniq srautus.
ir vaikai evakuojasi i5 istaigos pastato ir susirenka numatytoje susirinkimo

2) Kol yravy
3) Kada darbuotoj{

vietoje lauke, tojas atsakingas uZ viesaj4 tvarkqorganizuoja darbuotojq ir vaikq registracij4,
taip nustat

5) Jei gaisro Zidi

vertybiq
6) Organizuoja te

Darbwotoio atsakin

4) Jei yra vykdo
darbams.

Darbuotoio atsaki.

Kitas gamtinis, tec

Darbuotojtl veiksmal
1) Vykdo istaigos di
2) Rrlpinasi vaikais,

1) Kilus gaisrui nizuoja gaisro Zidinio izoliavimq, sumaZina darbuotojq ir vaikq patekim4 prie
pavojaus vietos.

2) Po evakuacijos duris, t4ip sumaZindamas gaisrc, plitim4.
3) Prireikus iSjungi lektros ener,gijos tiekim4 pastate.

gaisro lokalizavimas pirminemis gaisro gesinimo priemonemis, vadovauia

5) Orrganizuoja pi niq gaisro gesinimo priemoniq sutelkim4.
ui pirmqjq pagalbq veiksmqi;

1) Buti istaigoje.
2) Prireikus suteiki
3) Al.vykus medika

us gaisrui:t
ktoriaus nurodymus.

iek evakuacijos metu, tiek po jos.

Kilus gamtinio

veiksmai:

inis, ekologinis ar socialinis ivykis. Rizikos lygis - 27
inio, ekologinio ar socialinio pob[dZio ivykiui yra

Uragano pavojus

{staigos direktoriaus
1) Apie pavojq infi
2) Organizuoja

galimybe).

3) Organizuoja tert

[staigos inventori

aplbreLiami sekantys

numatomas vejo greitis 30 - 35 m/s.

kilusj pavojt4:ilcsmai gavus informacijq apie
uoja istaigos darbuotojus.
apsaugg (tgri buti uZdaromi visi langai, durys, kad brltq sumaZintas skersveio

ijos apsaug4j(suneSami visi lengvesni daigtai
i turi buti pritvirtinas).

i pastato vidq, kitas lauke likgs

4) Duodanurodvm darbuotojams.
Darbuotojo atsaki i civiling sdugq veilrsmai;
1) Pavojaus metu izuoja darbuotojq ir vaikq apsaug,a

toliau nuo langq,

sienomis)
tose pastato vietoje kurios i5 visrt

(priZi[ri, kad visi Zmones laikytqsi kuo
pusirl yra apribotos atraminemis pastato

I7
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Darbuotojq veiksm4i

2) Palaiko ry5i su

3) Prireikus pagal

{staigos pastate pas

102 Vilnius

kilus uras,

ingomis institucij omis del sitaucij os kaitos.
informuoja Bendraji pagalbos centr4 apie nukentejusius.

bejus itartinus Zmones, i5girdus sprogimus, Suvius,
imamasi sekandiq veiksmq:

1) V'ykdo istaigos toriaus nurodymus.
Geriamo vandens

lstaigos direktoriaup

1) Organizuoja.
il<smai gavus informacijq apie kilusi pavojtl:

andens tiekimo nutraukim4 istaigoj e (uZsukamos centrines sklendes).
lvq informavim4.

Darbuotojo atsaki
1) B[ti istaigoje.

ui pirmqjq pagalbq veiksmai:

2) Prireikus sutei ptumq q medicining pagalb q.

3) Atvvkus medi suteikia informacij 4 apie nukentej usius.
Maisto produktq

/staigos direktoria iksmai gav7s informacijq apie kilusj pavojt4:
l) Organizuoja pro duktq izoliav im4 i stai goj e.

2) Organizuoja

3) Palaiko rySi p atsakingomis institucij omis del sitaucij os kaitos.
4) Prireikus s informuoj a Bendraj i pagalbos centr4 apie nukentej usius.

Darbuotoio atsakin uZ pirmqjq pagalbq veiksmai:
1) Prireikus suteiki irmq E medicining pagalb q.

2) Atwkus medi suteikia informacij 4 apie nukenteju sius.

Teroro aktas, R lygis - 27

ar ga\-us tiesioginius ar
netiesioginius grasini

lstaigos direktori iksmai gavus informacijq apie kilusi pavojt4:
1) Palaiko ry5i su s ialio simis tarmybomis.
2) Nutraukia istai
3) Jei yra galimybe izuoja istaigos darbuotojq ir vaikq evakuacij4.
4) Prireikus ,ja darbuotojq ir vaikq apsaug? (uZsibarikadavim4 patalpose).
5) Informuoja te
Darbutotojo atsaki
1) I5 istaigos dire

ui vieiqjq tvarkq veiksmai:
gavgs informacii 4 apie evakuaci j o s pradliq informuoj a darbuotoj us.

2) Kol yra vyk ija priZitri evakuacijos eiga, prireikus paskirsto Zmoniq srautus.
3) Jei evakuacija

apie barikadavi
ma, laidiniais ar mobiliaisiais telefonais perduoda informacij4 darbuotojams

Darbuotoj4 veiks lus teroro pavojui:
l) Jei yra galimybe

2) Jei pastate judej
rtu su vaikqigrupemis traukiasi i5 pastato.

yra komplikuotas, tokiu atveju kuo skubiaus uZsibarikaduoja atskiroje
uZrakinamos ir uZremiamos baldais ar kitais sunkiais daiktais.

18

pal.alpoje. Durys
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Ypai pavojinga
UZfiksavus

tstaigos direktori
l) Organizuoja gri

Veiksmai kilus didelio rizikos

sanitarines s4lygas istaigoje (dalniau

lygio pavojams

lygis - 24

kurioje yra fstaiga atliekami sekantys veiksmai:

plaunamos rankos, stebimi vaikai ir
darbuotojai).

2) UltikinadaZnq,l talpq vedinim4 ir valymq dregnu bDdu.

veikla nesusijusius renginius istaigoj e.
4) Informuoja te apie galim4 pavojq, nurodo jiems pastebejus ligos poZymius neleisti vaikq

istaig4, o apie betus simtqmus kuo skubiau infomruoti medikus.
5) Girvus

Darbuotojo atsaki
1) PriZiuri istaigoje
2) Al.siradus ligos p1

Sieros dioksido, a dioksido iar ozono koncentraciia aplinkos ore lygi pavojaus slenksiiui
lygis - 24 iarba ji vir5ija.

[staigos direhori iksmai pavojaus metu:

iius darbuotojus ir vaikus, stebi ar nepasirode ligos simptomai,
iams kuo skubiau izoliuoja ligoni nuo kitq ir informuoja medikus.

3) Rriboja su u

l) Organizuoja ista
angos).

2) Atvvkus medi

2) At,rykus medika

Radiacind avarija.

[slaigos direktoriaus
zikos lygis -t 24

iksmai pavoj,aus metu:

2) Nutraukia uZsi€ us lauke.

3) Jei koncentracija
N a, atsiZvelgiant i rekomendacij as, nutraukia istaigos darbq.

4) Informuoja te
Darbwotoio atsaki ui pirmqjq pagalbq veiksmai;
l) Priireikus sutei

patalpq riZsandarinim4 (uLdaromi langai, durys, izoliuojamos ventiliaciios

irmq) q medicining p agalb 4,
suteikia informacij 4 apie nukentej usius.

us lauke.

rmqt E mediqining pagalb q.

suteikia informacij 4 apie nukentej usius.

Anglies monoksido kietqjq dalelig KD koncentraciia (KD - vidutind paros koncentracija)
aplinkos ore lygi ri
[s I aigcts direktoriaus
l) Organizuoja ist durys, izoliuojamos ventiliaciios

angos).

2) Nulraukia
3) Jei koncentrucija tja, atsiLvelgiant i rekomendacij as, nutraukia istaigos darbq.
4) Infbrmuoja tevu
Darbuotojo atsaking pirmqj q pagalb q v e iksmai :
1) Prireikus suteikia

I9
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os patalpq

1 menesio iki 3 metq duodama 30-35 mg kalio jodido arba4045 mg kalio
usiqjq dozes; vaikams nuo 3 iki 12 metq skiriama 65 mg kalio jodido arba

patekimas i aplink4. Rizikos lvgis - 21
visuomenep informavimo priemones apie paskelbt4 pavojq imamasi sekandiq

iksmai gavus informacijq apie kitusi pavojq:
ialiosimis tarmybomis.

istaigos dulbA.

tjas oryaniluoja istaigos patalpq uzsandarinimq (uid,aromi langai, durys,

ir vaikai evakuojasi i5 istaigos pastato ir susirenka numatytoje susirinkimo
uotojas atsakingas uZ vie5aj4 tvark4 <>rganizuoja darbuotojq ir vaikq registracij4,

inimo darbus.

AIGOS VADOVO AR JO IGAI,IOTO ASMENS VEIKSMAI
\T IR KOORDINUOJANT GEI,BEJIMO DARBUS IVYKIU METU IR

JO PRIIMTV SPRENDIMV IGYVENDINIMAS

atsako uZ civilines saugos parengti

istaigos teritorijoje ar susidarius
darbuotoi ams. aukletinia ir aplinkinipms, istaigos vadovas:

nedelsiant apie incident4 BPC Tel.ll2;

iodato. Tai ketvirtis
85 mg kalio jodato, t suaugusiqjq dozes
4) Klausosip mq per Lietuvos nacionalinio radi.jio ar televizijos program?.
s) Informuoj

angos).

2) Nutraukia uZsie4 mus lauke.

3) Kudiki

Pavojingosios med
Galurs informacijq

uZsandarinimq (uldarorni langai, durys, izoliuoj amos ventiliacij os

vadovauj amame obj ekte.

kitam pavojui, kada yra keliama gresme

incident4 savivaldybes administracij4; Tel. Nr. 85 2tI 2000;

6)

7)

8)

Prireikus nut

Pagal rekome

izoliuojamos liacijos angos).
9) Organizuoja ista darbuotojp ir vaikq evakuacij4.
10) Informuoja ti
Darbuotojo qtsakin

4) I5 istaigos di i aus gavgs informacij 4 apie evakuacij o s pr adLiq informuoj a darbuotoj us.
5) Kol yra vy uacija priZiDri evakuacijos eiga, prireikus paskirsto Zmonig srautus,
6) Kada darbuotoj

tstaigos direktoriau\
Palaiko ry5i su

vietoje lauke,

3) PriZi[ri pastato

6.2.

ORGANIZU

{staigos direktori

fvykus inci

informuoja
nuolat anali

taip nustatyd iq skaidiq kurie evakavosi, kurie galimai liko pastate.
7) Jei Zmones yra yvi5kai gabenimi i5 teritorijos, dalyvauja atliekant evakuacij4.
Darbwotojo atsaki uZ civiling sougq veil<smai:

4) Prireikus pasi a kvepavimo apsaugos priemonemis (ranksluosdiai suslapinti vandeniu).

ja situacij4 ii koordinuojalld darbuotojq veiksmus;
atvykus PGT padalinio pajegoms vykdo gelbejimo darbq vadovo nurodymus.iincidento
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Vilniaus lop5elis - darLel
j. k.: 190018935
K. Donelaidio g.l2,LT

Darbuotcrjq veiksmai:

102 Vilnius

nurodymu$. Atsitikus ekstremali4jam ivykiui, veiksmq koordinavim4 ir
veiksmus n-urodo istaigos vadovas. Jis savo ruo5tu gali pasitelkti istaigos
ivilinE saug4, del sprendimq priemimo.

- evakuojasi i5

ij4 ir vykdo direktoriaus rekomendacijas;

rvojingos zonos pagal istaigos direktoriaus, arba darbuotojo atsakingo uZ

evakuacij4 pateikiam

pagrindinius atliekam

darbuoto.j4 atsakingq

6.3. ALTNTU TSTEKLTU TELKTMO GELBEJTMO, PATESXOS rn
NEATID OTINIEMS DARBAMS ATLIKTI,IVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JU

PADARINIAMS S, T,TNT PROCEDUROS

Spr:endim4 del ilines saugcis pajegq, materialiniq resursrl panaudojimo priima istaigos l.e.p.
direktorir.rs Ona Kaz6n Tel. Nr. (85) 233 0435, el. pa5tas: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt. Jis atsako

uZ subjekte esandiq ci lines saugo$ pajegq valdym4 ir naudojim4, pateikia joms uZdavinius, nustato
uZduodiq vykdymo t
apie i5kilusi pavojq, jo

Iki Vilniaus I io - darLelio ,,Drevinukas" direktoriaus atvykimo i ivykio vietq, uL

esanclr+ Olvllmes sau pajegq valdym4 ir naudojim4, uZduodiq pateikim4 ir jq vykdymo tvarkq
direktoriaus pavaduotoj p ugdymui Virginija Kranauskiend,lfel, Nr. (85) 233 0435.

Ekstremalios situab

Priima ry5i ilniaus operatyviniq tarnybq vadovais, valstybes prieZi[ros institucijomis;

materialiniq i5tekliq tikslini panaudoj im4;

ideliotinusi gelbejimo ir paieSkos darbus;

Vadovauja i ekstremalios situacijos atveju;

del gelbejimo darbq uZbaigimo.

istaigos
atsako

O

a

a

o

a

Organizuoja

Organizuoja

Priima
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i. k.: 190018935
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Bendrasis pagal

L,ietuvos hi

el.p. lhm

a

4.

5.

6.

Vilniaus pirmi

centras - Tel. Nr. 112

,,Drevinukas"

102 Vilnius

komunalindse ar energetin6se sistemose, padariniai Salinami kvieiiantfrykus avarijai
speciali4sias tarnybas I

AB "Energijos

UAB "Vilniaus

UAB "Grinda"

8 650 99 267, e

logijos tamyba prie Aplinkos rninisterrjo. - Tel. Nr. (85) 275 lIg4,

sveikatos prieZiuros centras - Tel. Ir{r. (85) 264 9676

rstymo operatorius" (ESO) - Bendr:rsis Tel. Nr. 1802. 1804

ys" - Tel. Nr. (85) 266 4371, el.p. info@w.lt

avarine dispederine tamyba- l'el. Nr. 1355, (85) 2I52I12,

di sp e c erine @ gr inda.It

metu Zmoniq, kurie vykde

Vilniaus miesto PK policija - Budetojq Tel. Nr. (85) 271 6007

ietuva" - Tel. Nr. +370 700 77000, el. p. info@elektrum.lt

KSMAI' KTJRIAIS SIEKIAMA PALAIKYTI ISTAIGOS VEIKLA PO

i IVYKUSIO IVYKTO.

Avarijos pas likvidavimo darbai.

vidavimo darbus, objektas uZdaromas, nutraukiant jo veikl4. AtsiZvelgiant
avarij os pasekmiq likvidavimo darbai.

Sanitarinio Sva organizavimas.

KITI

Avarijos likvidav
Salinimas nuo k[no) at istaigos pastate (eigu
kriauklese. UZterSti i pakeidiarni Svariais.

6.4.

gelbejimo darbus, sanitarinis Svarinimas (tarSos

patallpoje yra skalbykla arba du5ai) prausimosi

Sanitarinis Svarini
gelbejimo darbuose, o a1

atliekamas asmeniSkai ir savarankiSkai kiekvieno asmens. dalwavusio
jos metu nukentejusiq Zmoniq sanitarini svarinim4 atlieka specialiqjq tarnybq

:iktas higienos priemones.darbuotoj ai, panaudoj an
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Aplinkos atsta priemon6s.

ivykusios avarijos pobudZio, reikalingos aplinkos atstatymo priemones, kuriq
apsprendZia objekto vadovas, esarfi reikalui, konsultuodamasis su atitinkamos

srities specialistais.

Veiklos atnaujinf

Pasibaigus avari situacijai istaigos veiklos atnaujinimui biitina:
o Pakeisti

o Atstatyti
irenginius, vamzdynus, pastatq konstrukcij as;

elektros; rySiq komunalinius tinklus;
o Gauti v prieZilros institucijq leidim4 atnauj inti istaigos veikl4;

Informuoti v ines prieZi[ros institucijas apie istaigos veiklos atnaujinim4.

7. SAVIV ES EKSTREMALIUJU SITUACIJU VALDYMO PLANE NURODYTU
u i,nu o tru vYKDYMo oRGANTzAVTMAS

Vilniaus lop5elis - darLel

i, k.: 190018935
K. Donelaidio g.l2,LT

Vilniaus miesto

nenumatd.

Vadovaujantis 2

privalomq darbq atli
patvirtinimo" (Zin,2
clvlllnes saugos sl

ir kitq istaigq, tame

,,Drevinukas'i

102 Vilnius

ivaldybes administracija uZduodiq Vilniaus lop5eliui - darZeliui ,,Drevinukas"

m. geguZes 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 512 ,,Ddl
ekstremaliqjq situacijq atvejais ir kompensavimo uZ jq atlikim4 tvarkos apraso

, Nr. 54-2652), susidarius ekstremaliai situacijai, ir kai yra i5naudotos visos
pajegq panaudojimo galimybes atlikti darbams, bus pasiteikiama Dkio subjektq
ir objekto pajegos ir materialiniai iStekliai,

ZJ


