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Výstaviště 67, 170 00 Praha 7
iČ 25649 329
Platí pro area Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praze 7 Holešovice
-

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti všech osob v případě vzniku požáru a sleduje
provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody a jiného stavu nouze.
1/Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout přiměřenou pomoc, zejména:
provést opatření k záchraně ohrožených osob,
uhasit požár (je-li to možné) nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

-

-

2/Každý je povinen vzniklý požár ohlásit nebo zajistit jeho ohlášení:
při požáru v objektech areálu Pražské tržnice volejte ohlašovnu požáw areálu Pražské tržnice,
případně tísňovou linku Hasičského záchranného sboru:
-

Ohlašovna požáru Pražské t wnice
Tísňová linka HZS ČR
-

724 592 983
150 (112)

v hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří, počet ohrožených osob

3/ Požární poplach vyhlašován voláním ‚HOŘÍ“, případně areálovým rozhlasem.
4/ Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu:

Uposlechnout výzvy, urychleně opustit zasažené prostory.
Osoba pověřená řízením evakuace zajistí informování všech osob v objektu a zahájí úkony vedoucí
k evakuaci, informuje velitele zasahující jednotky o rozsahu a počtech evakuovaných osob, o počtech
ohrožených osob a místu jejich pobytu, dále informuje velitele hasičů o umístění hlavních uzávěrů
(elektřina, voda) a dalších důležitých skutečnostech k provedení zásahu, dále postupuje podle pokynů
velitele zásahu.
-

Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor

Integrovaný záchranný systém
Policie
Městská policie
Záchranná služba

-

Emergency ca I

Poruchy elektro (PRE)
Poruchy voda (PVK)
Poruchy plyn

150
112
158
156
155
224 919 473 (1236)
601 274274,840111 112
1239

Praha 31. 03. 2022
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T.jP as bI
předs ~ a představenstva
-

Ing. Vaclav Novotny
místopředseda představenstva

Zpracoval: Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v Po, lnženýťng POa BOZP, s.r.o.
číslo osvědčení MV ČR: Z 195/2000
—
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