INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
§1
1.

Instrukcja określa zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące podczas wszelkich zajęć
organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHR.
§2

1.

Podczas zajęć w szczególności zabrania się:
a) rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu, stogów siana itp.,
za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
b) chodzenia po lesie z otwartym ogniem oraz posługiwania się nim w namiotach,
c) instalowania urządzeń elektrycznych oraz dokonywania napraw sieci elektrycznej
albo gazowej przez osoby nieuprawnione.

2.

Podczas zajęć w szczególności należy:
a) zachować szczególną ostrożność i rozwagę przy używaniu ognia, stosując ogólne normy
przeciwpożarowe, w tym zasady, o których mowa w niniejszej Instrukcji,
b) zapoznać z zasadami ochrony przeciwpożarowej uczestników zajęć, w trakcie których
używany jest ogień albo przedmioty łatwopalne.

3.

Podczas stacjonarnych zajęć wielodniowych (biwaków, obozów letnich i zimowych itp.) należy
ponadto:
a) ustalić i podać do wiadomości uczestników sygnały i sieci alarmowe, sposób zawiadamiania
straży pożarnej oraz drogę i sposób ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru,
b) zorganizować wystarczającą liczbę punktów przeciwpożarowych zawierających oznakowany
sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, hydronetki, wiadra, łopaty, beczki z wodą, skrzynie
z piaskiem, tłumice, koce gaśnicze itp.),
c) zminimalizować zagrożenie pożarowe, poprzez zabezpieczenie potencjalnych jego źródeł
(np. zabezpieczenie kominów kuchni i pieców przed wylatywaniem z nich iskier).
§3

1.

Przy wyborze miejsca na ognisko, oprócz zasady o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej
Instrukcji, należy brać pod uwagę kierunek wiejącego wiatru oraz inne warunki atmosferyczne.

2.

Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki, trawy itp., tak aby ogień móc rozpalać na
piasku.

3.

W pobliżu ogniska należy zgromadzić sprzęt do gaszenia ognia.

4.

Przed rozpoczęciem ogniska należy wyznaczyć osobę, która będzie stale nad nim czuwać,
zwracając uwagę np. na kierunek wznoszenia się iskier oraz zabezpieczy teren po zakończeniu
ogniska, to znaczy:
a) ogień ugasi wodą,
b) popiół przysypie ziemią,
c) przywróci terenowi pierwotny wygląd, chyba że jest to stałe miejsce na ognisko.

§4
1.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia instruktora lub innej
osoby wchodzącej w skład kadry zajęć o zauważonym pożarze lub jego potencjalnym źródle.
§5

1.

W wypadku powstania pożaru należy:
a) zachować spokój i przeciwdziałać panice,
b) natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy posiadanego sprzętu
oraz zawiadomić straż pożarną,
c) zapewnić bezpieczną ewakuację uczestników zajęć, jeżeli nie mogą oni wspierać akcji
gaśniczej.

2. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce należy podporządkować się poleceniom kierującego akcją
gaśniczą i ściśle z nim współpracować.
3. Po zakończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy należy niezwłocznie przygotować do ponownego
użycia.
§6
1. Zasady ochrony przeciwpożarowej obozów i innych wielodniowych zajęć stacjonarnych
komendant tych zajęć powinien uzgodnić ze strażą pożarną i władzami leśnymi.
§7
1. Jeżeli czas trwania zajęć stacjonarnych przekracza 14 dni do kompetencji komendanta tych zajęć
pozostawia się przeprowadzenie jednego próbnego alarmu przeciwpożarowego na początku tych
zajęć.
§8
1. Niniejsza Instrukcja może być na bieżąco uzupełniana przez instruktora lub inną osobę prowadzącą
zajęcia, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników.
2. Z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu należy każdorazowo zapoznać uczestników
zajęć przed ich rozpoczęciem, uwzględniając również ewentualne uzupełnienia, o których mowa
w ust. 1.

