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UTASÍTÁS TÉVES RIASZTÁS MEGELŐZÉSÉRE
Téves riasztás: az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz, vagy arra utaló körülmény nincs.
Tűzjelzés esetén a tűzoltóság a beérkezett tűzjelzést követően 2 percen belül megkezdi a kivonulást.
A téves riasztásból eredő események,- mint a tűzoltók kivonulása vagy a vonulásból visszahívás és a
téves tűzjelzést követő rendkívüli felülvizsgálat kötelező elvégeztetése - költségeit a tűzjelző központot
üzemeltetővel,- Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és
Kollégium - megtéríttetik. Ennek elkerülésére, a téves riasztás megelőzése érdekében a
füstérzékelőkkel védett területeken a nagy porral, füsttel, szennyeződéssel járó tevékenység végzése
tilos. (Pl.: dohányzás, ételek sütése, túl melegítése, odaégetése, nagy mennyiségű aerosolos termék
használata.)
A füstérzékelőkkel védett területeken a porral, füsttel, szennyeződéssel járó munkák során a
munkahelyi vezető utasítása alapján óvintézkedéseket kell tennie a téves jelzések és az eszközök
elszennyeződésének elkerülésére. A munkák alatt fokozott emberi felügyeletet kell biztosítani a
területen.
Amennyiben mégis előfordul téves tűzjelzés az adott területen tartózkodó/ tartózkodók kötelessége
azonnal értesíteni a portást, aki, mint kioktatott felelős személy jogosult a tűzoltói beavatkozást
lemondani.
Amennyiben a téves riasztás oka fenti előírások megszegése ( Pl.: dohányzás, ételek sütése, stb.) a
szabályszegést elkövető személy / személyek a téves riasztásból eredő kárt kötelesek megtéríteni.
A megtérítés alapja a 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 179. § (1).
Az utasítást ismertetni kell:
- az intézmény alkalmazottaival, tanulóival
- a Rendház területén átmenetileg vagy tartósan tartózkodókkal
- a Kollégium területén átmenetileg vagy tartósan tartózkodókkal
- az iskola új épületrész, Kollégium, Képzőközpont, Közösségi Ház területén vállalkozási, megbízási
munkát végzőkkel (szerződéskötéskor)
- az iskola új épületrész, Kollégium, Képzőközpont, Közösségi Ház területén helyiséget bérlőkkel,
helyiséget használókkal (szerződéskötéskor)
Felelős:
- igazgatóhelyettesek,
- osztályfőnökök
- kollégiumi nevelő
- gazdasági vezető
- tűzvédelmi felelős (új belépők esetében munkába állás előtt)
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