Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Instrucţiuni pentru situaţii de urgenţă

Cum procedăm în caz de incendiu, calamitate naturală sau altă situaţie de urgenţă
I. Alarmare:
1. Soneria şcolii sună alternativ de trei ori lung, de trei ori scurt, de trei ori lung (SOS).
2. Se anunţă pe coridoare „Alarmă!” prin personalul de pază şi/sau prin staţia radio.
II. Evacuare:
1. Nu se adună şi nu se iau din sală obiectele personale.
2. Elevii părăsesc sălile şi clădirile în ordine şi în linişte, fără să alerge.
3. Evacuarea elevilor din săli şi din clădiri este organizată şi supravegheată de:
i.
ii.
iii.
iv.

Profesorul de la clasă – dacă alarma are loc în timpul orei;
Profesorii de serviciu şi diriginţi – dacă alarma are loc în timpul pauzei;
Şeful clasei sau un înlocuitor al acestuia – dacă nu este disponibil un cadru didactic;
Directorii şi personalul administrativ pentru coridoare, scări şi ieşiri.

4. Profesorii şi personalul şcolii sunt ultimii care părăsesc spaţiile şcolare. Dacă alarma are loc în
timpul orei, profesorii iau cu ei cataloagele claselor la care se aflau în momentul respectiv.
5. Elevii din corpul A părăsesc clădirea astfel:
i. Din sălile 15 şi 16 ies din sala de clasă direct spre terenurile de sport;
ii. Din sălile 29, 31 şi 32 părăsesc clădirea prin ieşirea elevilor spre curtea interioară (de lângă
avizierul şcolii);
iii. Din sălile 45, 46, 47, 48, Laborator fizică, 51, 52, 53, 63, 64, 65, Laborator biologie, 68,
69, Laborator chimie părăsesc clădirea pe scările principale şi prin ieşirea elevilor dinspre
subsol sau, dacă această ieşire este aglomerată, pe coridorul CDI şi ieşirea elevilor de lângă
cabinetele medicale;
iv. Din sălile 39, Cabinet engleză, Cabinet franceză, Cabinet istorie, 40, 41, 42, 43, 44,
Laboratoare informatică, 60, 61 şi 62 părăsesc clădirea pe scările elevilor şi prin ieşirea
elevilor spre curtea interioară (de lângă avizierul şcolii);
v. Din CDI părăsesc clădirea prin ieşirea elevilor de lângă cabinetele medicale.
6. Elevii din corpul B părăsesc clădirea prin ieşirea dinspre terenurile de sport.
7. Elevii din sala de sport şi din sala de festivităţi ies direct pe terenurile de sport.
8. După părăsirea clădirilor, toţi elevii se îndreaptă spre terenurile de sport, sub supravegherea
profesorilor, în linişte şi în ordine, fără să alerge.
9. Este strict interzisă întoarcerea elevilor în clădiri fără aprobarea directorilor sau, după caz, a
reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
III. Adunare:
1. Elevii se adună pe terenurile de sport, pe clase, conform locurilor stabilite în careul şcolii şi
instrucţiunilor profesorilor de educaţie fizică şi sport.
2. Elevii urmează întocmai instrucţiunile transmise de directori şi, după caz, de reprezentanţii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
3. Profesorii/diriginţii sau şeful clasei/un înlocuitor al acestuia în cazul în care nu este disponibil un
cadru didactic – fac prezenţa la fiecare clasă şi raportează absenţii directorilor.
4. Este strict interzisă părăsirea locului de adunare fără aprobarea directorilor sau, după caz, a
reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
5. În cazul alarmei de exerciţiu, după verificarea prezenţei, elevii se întorc în clasă pentru reluarea
activităţii – sub supravegherea profesorilor şi a directorilor, în ordine şi în linişte, fără să alerge.
Pentru nerespectarea prezentelor instrucţiuni se aplică sancţiunile prevăzute de regulamentele şcolare
şi, după caz, sancţiunile prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

