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I ÜLDSÄTTED

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab Jõgeva linnas Jõgeva Põhikooli
hoonetes Rohu 10 ja Piiri 1 kasutajate tegutsemist tulekahju puhkedes, võttes
arvesse hoone tuleohutusalaseid eripärasid.
2. Kõik koolihoonetes töötavad inimesed läbivad tuleohutusalase juhendamise
alljärgnevalt:
2.1. Sissejuhatava ja esmase instrueerimise läbivad kõik töötajad tööle
asumisel, juhendamise viib läbi kooli direktor. Õpilastele selgitab
tuleohutuse nõudeid algava õppeaasta alguses klassijuhataja.
2.2. Täiendava tuleohutusalase juhendamise läbivad töötajad, kooli direktor,
õppejuht, majandusjuht:
2.2.1. Tuleohutusnõuete või juhendite muutumise või süstemaatilise
eiramise korral
2.2.2. Tulekahju või õnnetuse järgselt
2.2.3. Töös pikaajalise vaheaja korral
3. Iga töötaja on vastutav tuleohutusnõuete täitmise eest töö-, teenistus- või
ametikohustuste ulatuses. Isikud, kes on süüdi tuleohutusnõuete rikkumises
kannavad distsiplinaar-, haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust vastavalt
seadusele.
4. Teoreetilise ja praktilise tulekahju- ja evakuatsiooniõppuse korraldamise ja
läbiviimise eest vastutav kooli direktor.
5. Tuleohutuse tagamiseks kooli hoonetes on vastutavad isikud alljärgnevalt:
- Üldvastutus hoonetes – kooli direktor, majandusjuht
- Klassiruumides, võimla, aula – õpetajad
- Söökla ruumides – peakokk
- Koristajate ruumides – koristajad
- Remonditööliste ruumides – remonditöölised
6. Koolihoonetes on kõikidel korrustel, koridorides, fuajees, keldrikorrusel,
paigaldatud evakuatsiooniskemaatilised plaanid.
7. SUITSETAMINE JÕGEVA PÕHIKOOLI HOONETES ON KEELATUD!

II MÕISTED
Evakuatsioonijuht – töötaja, kelle ülesanne on evakuatsiooni operatiivne
juhtimine, loendustulemuste kokkuvõtmine ja päästemeeskonna vastuvõtmine.
Evakuatsiooni eest vastutav isik – allüksuse eest vastutav isik (köök,
klassiruumid, ametiruumid), kellel on ülesanne tagada evakuatsiooni läbiviimine
oma vastutuspiirkonnas.
ATS-i eest vastutav töötaja – töötaja, kelle ülesanne on ATS häire kontroll ja
evakuatsioonikorralduse andmine
Töötaja – hoones viibiv isik, kes on teadlik hoone evakuatsioonikorraldusest.
Kogunemiskoht – hoonest väljaspool ohutus kauguses paiknev koht (hoone),
kuhu kogunevad evakueerunud inimesed.
Loendus – evakuatsiooni eest vastutava isiku ja evakuatsioonijuhi poolt
kogunemiskohas teostatav õpilaste ja personali evakueeritusse kontroll.
Päästetööde juht – päästetöid juhtiv päästeasutuse esindaja, kes kannab
vormikohast päästetööde juhi vesti.
Hädaabikõne – kõne ohuolukorra kohta häirekeskuse hädaabinumbril 112.
Tulekahjutunnused – ATS häirekellade rakendamine, suitsu või leegi
nägemine.
Evakuatsioonihäire – ATS häirekellade koos koolikellaga, mis annab märku
ohuolukorrast ja mille puhul tuleb hakata kõigil objektil viibivatel inimestel
hoonest evakueeruma.
Evakuatsioonikorraldus – vastutava töötaja poolt antud suuline korraldus.
Tulekahju – kontrollimatu, väljaspool
spetsiaalset kollet kulgev
põlemisprotsess, mida iseloomustavad kuumuse ja suitsu eraldumine ning
tekkiv varaline kahju ning oht tervisele.
Evakuatsioonitee- hoones kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsiooni
märgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.
Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev vabalt läbitav ukseava.
Tulekahju korral tegutsemise õppus – teoreetiline ja praktiline harjutus, milles
viiakse
läbi
tulekahju
olukorra
simulatsioon
ning
tuvastatakse
tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine.
Tuleohutuspaigaldis – automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem,
evakuatsioonivalgustussüsteem,
automaatne
tulekustutussüsteem,
automaatne suitsueemaldussüsteem, piksekaitse ja tulekustutid (nende
mõistete suhtes kohaldatakse normdokumentide tuleohutuspaigaldise kohta
käivaid sätteid).

III TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVATE ANDMETE KIRJALDUS
Jõgeva Põhikool koosneb järgmistest hoonetest:
- Koolihoone Rohu 10
- Spordimaja Rohu 10 A
- Koolihoone Piiri 1
Koolihoone Rohu 10 on kolmekorruseline kivipaneelmaja tüüpi ehitis. Hoones on
klassiruumid, võimla, aula ja söökla.
Kahekorruselise koolihoone vahelaed on betoonpaneelidest, koridoride põrandad
kaetud parketiga, klasside põrandad PVC kattega.
Pööningut ja keldrit ei ole.
Igal korrusel on kaks väljapääsu treppidest, mis asuvad üksteisest 18 m kaugusel.
Need väljapääsud on varustatud suitsutihedate ustega. Alumise korruse koridoridest
põhiväljapääsu uksi on kaks, lisaks kaks varuväljapääsu ust peakorpuses ning
võimlast varuväljapääsu uks.
Koolihoonesse on paigaldatud
tuleohutuspaigaldisena automaatne tuleohusignalisatsiooni süsteem (ATS evakuatsiooni valgustussüsteem ja esmaste
tulekustutusvahenditena tulekustutid) Esmaste tulekustutusvahenditena kasutatakse
ABC-klassi 6 kg pulberkustuteid.
Tulekustutid on paigaldatud nähtavale kohale ja asuvad korruste koridorides, fuajees,
võimlas, aulas ja sööklas.
Spordihoone Rohu 10 A on kivi-betoonplokkidest ehitis. Spordihoone põrand on
kaetud kummeeritud põrandamaterjalidega.
Hoones on pulberkustutid.
Piiri 1 koolihoone on kolmekorruseline keldrikorrusega.
Keldrikorrusel on laoruumid, lasketiir, jõusaal ja soojasõlm. Söökla keldrikorrusel on
laoruumid, töötajate garderoob, külmkambrid, ventilatsiooniruum ja juurviljade
hoidmise- ja puhastusruum. Korrustel väljapääsuks peatrepp ja kaks tagavaratreppi.
Korrustevahelised uksed ja tagavaratreppide uksed on tulekindlad.
Kõik uksed on seestpoolt avatavad. Igal korrusel on eraldi elektri vahekilbid. Kõikidel
korrustel on koridorides paigaldatud 6 kg pulberkustutid.
Hoone on varustatud ka automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga ATS. Hoone
vastab tulepüsivusklassile TP-1, s.o. tulepüsiv hoone.
Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine
Esmaseid tulekustutusvahendeid võib kasutada tulekahju algfaasis. Tulekahju
kustutamine enda eluohtu seadmise hinnaga ei ole lubatud. Kõikidel kustutitel on
pealdis, millega töötajatel on kohustus tutvuda.

Pealdisel on kirjas kuidas kustutit kasutada ja millised aineid võib iga konkreetse
kustutiga kustutada. Iga töötaja peab teadma tema töökohale lähima tulekustuti
asukohta.
Tulekustuti kasutamine:
-

Võtta tulekustuti seinalt
Mine (jää) tulekoldest 3-5 m kaugusele
Hoides tulekustutit käepidemest, eemalda kaitseriiv (splint)
Haara vooliku otsast ja suuna see tulekolde poole
Vajuta tugevasti päästikule (käepideme ülemisele hoovale)
Välitingimustes tuleb tulekustutajal tulekolde suhtes valida tuulepealne
asukoht.
Suurema põlengu kustutamiseks tuleb samaaegselt kasutada mitut
tulekustutit.

Automaatse
koolihooned.

tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga

on

varustatud

mõlemad

Vastutav isik on majandusjuht ja perioodilist hooldus teostav G4S.
ATS koosneb:
Keskseadmest, mille abil antakse tulekahjuanduritele nende tööks vajalik energia ja
mida kasutatakse andurite poolt antud tulekahju teate vastuvõtmiseks, teate
kuuldavaks
ja
nähtavaks
tegemiseks
ning
tulekahjukolde
asukoha
kindlaksmääramiseks.
Keskseade asub mõlemas hoones fuajees seinal. Häireteade edastatakse G4S
valvepulti, sealt kooli direktorile ja majandusjuhile.
Tulekahjuanduritest, mis jälgivad pidevalt kontrollitaval alal tulekahju tekkimisega
seotud nähtusi. Andurid asuvad kõikide ruumide laes.
Tulekahju (punane) teadesti, mille abil tulekahju teade antakse keskseadmesse
käsitsi. Tulekahju korral tuleb tulekahjuteadesti plastikust klaas sisse suruda. Teadesti
asukohad on märgitud käesoleva tegevuskava evakuatsiooniskeemidel.

IV TÕENÄOLISEMAD TULEKAHJU STSENAARIUMID JÕGEVA PÕHIKOOLIS

Töötajate (õpilaste) hooletus ja hoolimatus tuleohutusnõuete suhtes
Kooli hoonetes kasutatakse lahtist tuld (näiteks põletatakse küünalt). Põlev küünal
jäetakse järelevalveta või toimub põletamine selleks mittesobivas kohas.
KOOLI HOONETES ON LAHTISE TULE KASUTAMINE KEELATUD!
Küttekoldevälise tule tegemine Jõgeva Põhikooli territooriumil
Kooli territooriumil põletatakse prahti ja ei jälgita ohutusnõudeid
KOOLI TERRITOORIUMIL LAHTISE TULE KASUTAMINE ON KEELATUD!
Tuletööde nõuete eiramine töötajate poolt.
Kooli ruumides teostatakse tuletöid ja ei valmistata ajutist tuletööde kohta. Puuduvad
esmased tulekustutusvahendid. Puudulik järelevalve tuletööde tegemise ajal.
TULETÖID KOOLI RUUMIDES VÕIB TEOSTADA ÜKSNES SEE ISIK, KELLEL ON
VASTAV KUTSETUNNISTUS VÕI KES ON LÄBINUD TULETÖÖDE TEGEMISE
KOOLITUSE JA KELLEL ON TULETÖÖTUNNISTUS.
Mittekorras elektriseadme kasutamine töötaja poolt
Töötaja kasutab elektriseadet, millel on vigastatud toitekaabli isolatsioonikiht. Töötaja
tohib kasutada üksnes korras elektriseadmeid, lähtudes seadme tootjapoolsest
kasutuse otstarbest ja kasutusjuhendist.
Järelevalveta jäetud töötav elektriseade
Tööpäeva lõppedes tuleb kontrollida, kas vooluvõrgus olevad seadmed on välja
lülitatud.
Tahtlik süütamine
Tuleb vältida kõrvaliste ja kahtlaste isikute sattumine hoonete ruumidesse töö- ja eriti
töövälisel ajal.

V TULEKAHJUST TEAVITAMISE JUHIS
Tulekahju võib Jõgeva Põhikooli ruumis avastada ATS keskseade või töötaja tulekahju
tunnuste põhjal.
ATS häirekellade rakendumise korral on ATS-i eest vastutaval töötaja põhiülesanne
tulekahju asukoha kindlakstegemine ja tsooni kontrollimine. Vastutavaks töötajaks
Rohu 10 ja Piiri 1 koolihoones on valves olev garderoobihoidja. Töövälisel ajal Rohu
10 hoones majahoidja ja Piiri 1 hoones rem.tööline.
ATS-i eest vastutava töötaja tegevus häirekellade rakendumisel
-

-

Lõpetada koheselt pooleliolev tegevus
Vaigistada häirekellad
Tuvastada ATS keskseadmelt tulekahjuteate asukoht
Liigu piirkonda kust tulekahju avastati ja teosta tsooni kontroll
Tuvastades tulekahju, vajuta lähimale teatenupule, et rakenduksid
teistkordselt tööle ATS-i häirekellad. See on hoones viibijatele märguandeks
valitsevast reaalsest ohuolukorrast
Teosta (vali) hädaabikõne – 112

KUI TUVASTAD VÄIKESE PÕLENGU, MIDA ON VÕIMALIK KOHESELT
KUSTUTADA, VÕTA SEINALT LÄHIM KUSTUTI JA KUSTUTA TULEKAHJU. PEALE
KUSTUTAMIST TUULUTA RUUMID.
Tulekahju avastanud töötaja põhiülesandeks tulekahju avastamisel on häirekellade
käivitamine, hädaabikõne teostamine häirekeskusele ja võimalusel tulekahju
kustutamine.
Töötaja tegevus, kes avastab tulekahju
-

Lõpeta pooleliolev tegevus
Käivita tulekahju teatenupust ATS-i häirekellad
Teosta (vali) hädaabikõne – 112
Teata koheselt tulekahju puhkemisest
Kantseleisse
Direktorile
Õppejuhile

KUI TUVASTAD VÄIKESE PÕLENGU, MIDA ON VÕIMALIK KOHESELT
KUSTUTADA, VÕTA SEINALT LÄHIM TULEKUSTUTI JA KUSTUTA TULEKAHJU.
Peale kustutamist teavita juhtunust
Direktorit
Õppejuhti
Majandusjuhti
Hädaabi numbrile 112 saab helistada nii laua- kui ka mobiiltelefoniga. Ei ole vaja ette
võtta suunakoodi.

Helistades häirekeskusesse peab teadma
-

Tulekahju täpne aadress
Mis põleb ja kui suures ulatuses
Teata kas ruumides on inimesi ja kas neid ähvardab oht. Evakuatsiooni
korral teata, et alustasite inimeste evakueerimist hoonest.
Teata oma nimi ja telefoni number millelt helistad.
Ära katkesta kõnet ilma loata.
Ära lülita telefoni välja peale teate edastamist – päästekorraldaja võib
lisainformatsiooni saamiseks tagasi helistada.

Evakuatsiooni lõppemisest teavita ka häirekeskust.

VI EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS
Jõgeva Põhikoolis on kokkuleppelisteks evakuatsioonikorraldusteks järgmised
märguanded:
ATS häirekell rakendub koos koolikellaga, mis on märguanne sellest, et on
tuvastatud tulekahju ja koolihoonest on väljumine kohustuslik.
Suusõnaline evakuatsioonikorraldus – korraldus edastatakse suusõnaliselt
evakuatsioonijuhi poolt:
-

Kui ATS koos koolikellaga ei rakendu
Kõigile hoones viibijatele, kes ei ole reageerinud ATS-i märguandele.

ATS-i eest vastutava töötaja tegevus peale tulekahju avastamist (riidehoidjad):
-

Vajuta lähimale tulekahju teatenupule, lülita sisse koolikell
Võta kaasa ATS-i paiknemisskeemid ja evakueeru hoonest
Mine kokkulepitud kogunemiskohta:
Piiri 1 majast Rohu 10 või staadionile
Rohu 10 majast – Piiri 1 või staadionile

Evakuatsiooni eest vastutav isik














- Kooli direktor
- Õppejuht
- Majandusjuht
- Õpetaja
Põhiülesandeks on evakuatsioonikorralduse edastamine hoones viibivatele
töötajatele ja õpilastele
Lõpetada kohe tööalane tegevus
Veendu, et evakuatsioonitee oleks ohutu (kui ei tea, kus tulekolle asub)
Sulge aknad, lülita välja vooluallikad
Kontrolli ruum üle, et kõik oleksid ruumist lahkunud
Sulge uks, ära lukusta
Liikudes suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge seina
ääres kas neljakäpukil või roomates, sest põrandal on suitsu tihedus väiksem
Mine kokkulepitud kogunemiskohta:
Piiri 1 majast – soojal ajal staadionile
Talvel Rohu 10 aulasse
Rohu 10 majast – soojal ajal staadionile
Talvel Piiri 1 aula, võimla
Külmal ajal, kui on võimalik, võtta kaasa soojad riided
Vältige õpilaste ja töötajate sattumist paanikasse
Juhiseid andke rahuliku ja valju häälega

Kui olete sattunud väljapääsmatusse olukord ehk päästetavaks:
-

Püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulikud

-

-

Kui ruumist pole võimalik lahkuda sulgege uks (seda lukustamata), toppige
uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni võimaluse korral veega nisutatud
riidega
Avage aken, andke endast märku, hüüdke appi
Kui tuli on ära lõiganud pääseteed, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama
kehtib ka paksu suitsu korral), oodake päästemeeskonna saabumist.

Evakuatsiooni eest vastutava isiku tegevus kogunemiskohal
-

Teostage õpilaste ja tööl olnud töötajate kontroll
Edastage loendustulemused evakuatsioonijuhile
Jääge paigale, kuni edastasite korralduste saamiseni

Evakuatsioonijuhi tegevus kogunemiskohal
-

Kogu kokku loendustulemused
Kogu info sündmuste koha (kes mida nägi kuhu võib sündmus arenenud
olla, kas on lõksu jäänud inimesi)
Teata evakuatsiooni lõppemisest ja tulemustest häirekeskusele telefonil 112
Mine ja võta vastu saabuv päästemeeskond

VII TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHIS
Tulekahju korral juhib töötajate tegevust tule kustutamisel Jõgeva Põhikoolis direktor,
majandusjuht.
Korraldavad põlengu kustutamist esmaste tulekustutusvahenditega või rakendavad
meetmeid tule leviku piiramiseks (suletakse avatuks jäänud uksed ja aknad),
arvestades töötajate ohutusega tule kustutamisel. EI TOHI RISKIDA INIMELUDEGA!

VIII PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS
Saabuva päästemeeskonna võtab vastu evakuatsioonijuht ja annab päästetööde juhile
esmase info rakendatud meetmete kohta objektil:






Mis ja kui suures ulatuses põleb
Kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur oht neid ähvardab ja kas on
kannatanuid
Läbiviidud evakuatsiooni tulemuste info (palju külastajaid ja personali töötajaid
hoonest evakueeriti)
Selgitab hoone iseärasusi, sisenemisvõimalusi, ruumide paiknemisskeeme
Teavitab elektrikilpide asukohtadest ja muudest hoones valitsevatest ohtudest
(gaasikatel ja selle seiskamise seadmed)

Evakuatsioonijuht ei lahku sündmuskohalt kuna päästemeeskonnal võib vaja minna
lisainformatsiooni.

Lisa 1
Olen tutvunud Rohu 10 koolihoone tulekahju korral tegutsemise plaaniga:
Juhendatava
ees- ja
perekonnanimi

Allkiri

kuupäev

Juhendaja
ees- ja
perekonnanimi

allkiri

Lisa 1.1
Olen tutvunud Piiri 1 koolihoone tulekahju korral tegutsemise plaaniga:
Juhendatava
ees- ja
perekonnanimi

Allkiri

kuupäev

Juhendaja
ees- ja
perekonnanimi

allkiri

Jõgeva Põhikooli Rohu 10 hoone õpilaste, õpetajate ja töötajate evakueerimise plaan
Jrk.
nr.
1.

Tegevus

Tegevuse kirjeldus ja järjestus

Tulekahjust või
plahvatusest teatamine

a)Tulekahjust või purustuse
avastamisest teatada koheselt
kantseleisse või päästeteenistusse
112
b)koheselt teavitada kooli
juhtkonda
c)kui ei töötanud häiresüsteem –
see sisse lülitada (koos
koolikellaga)
d)koheselt avada välisuksed ja
tagavarauksed
e)lülitada välja elekter ja
ventilatsioon
a)tulekahju (purustuse) korral viia
viivitamatult kõik õpilased, õpetajad
ja töötajad (v.a. need, kes on seotud
päästetöödega) koolimajast välja –
kui võimalik, siis koos välisriietega
b)sulgeda klasside ukse ja aknad
(ei lukusta)
c)kogunetakse staadionil
a)kui on kogunetud staadionile
teostatakse klasside kaupa õpilaste
nimekirjade kontroll-kantakse ette
õppejuhile
b)õppejuht teavitab kontrolli
tulemustest direktorit
a)külma või vihmase ilma korral
suundutakse organiseeritult Piiri 1
koolimaja aulasse ja võimlasse
b)kui on kogunetud Piiri 1 koolimaja
aulasse ja võimlasse, teostatakse
nimekirjade kontroll
a)olemasolevate
käsikustutusvahenditega
alustatakse tule kustutamist
b)kui on võimalik, siis alustatakse
vara päästmist

2.

Evakueerimise
alustamine

3.

Õpilaste, õpetajate ja
töötajate nimekirjade
kontroll

4.

Evakueeritud õpilaste,
õpetajate ja töötajate
ajutine paigutamine

5.

Tulekahju kustutamine,
purustuste
likvideerimine personali
poolt kuni päästekomando saabumiseni

Töötaja ametinimetus
ja perekonnanimi
Avastaja
Riidehoidjad L. Kivi ja
H. Silm
Rem.tööline A. Kivi
Majandusjuht R. Kull

Tundi andev õpetaja,
vahetunni ajal eelmise
tunni
õpetaja,
õppejuht A. Jäme

Tundi andev õpetaja,
klassijuhatajad,
õppejuht A. Jäme

Klassijuhatajad, tundi
andvad
õpetajad,
õppejuht A. Jäme

Majandusjuht R. Kull,
rem.töölised A. Kivi ja
T. Leppik

Jõgeva Põhikooli Piiri 1 hoone õpilaste, õpetajate ja töötajate evakueerimise plaan
Jrk.
nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Tegevus
Tulekahjust või
plahvatusest teatamine

Tegevuse kirjeldus ja järjestus

a)Tulekahjust või purustuse
avastamisest teatada koheselt
kantseleisse või päästeteenistusse
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b)koheselt teavitada kooli
juhtkonda
c)kui ei töötanud häiresüsteem –
see sisse lülitada (koos
koolikellaga)
d)koheselt avada välisuksed ja
tagavarauksed
e)lülitada välja elekter ja
ventilatsioon
Evakueerimise
a)tulekahju (purustuse) korral viia
alustamine
viivitamatult kõik õpilased, õpetajad
ja töötajad (v.a. need, kes on seotud
päästetöödega) koolimajast välja –
kui võimalik, siis koos välisriietega
b)sulgeda klasside ukse ja aknad
(ei lukusta)
c)kogunetakse staadionil
Õpilaste, õpetajate ja a)kui on kogunetud staadionile
töötajate nimekirjade teostatakse klasside kaupa õpilaste
kontroll
nimekirjade kontroll-kantakse ette
õppejuhile
b)õppejuht teavitab kontrolli
tulemustest direktorit
Evakueeritud õpilaste,
a)külma või vihmase ilma korral
õpetajate ja töötajate
suundutakse organiseeritult Rohu
ajutine paigutamine
10 koolimaja aulasse
b)kui on kogunetud Rohu 10
koolimaja aulasse, teostatakse
nimekirjade kontroll
Tulekahju kustutamine, a)olemasolevate
purustuste
käsikustutusvahenditega
likvideerimine personali alustatakse tule kustutamist
poolt kuni päästeb)kui on võimalik, siis alustatakse
komando saabumiseni vara päästmist

Töötaja ametinimetus
ja perekonnanimi
Avastaja
Riidehoidjad L. Vilms
ja V. Kivi
Rem.tööline T.
Herman
Majandusjuht R. Kull

Tundi andev õpetaja,
vahetunni ajal eelmise
tunni õpetaja,
õppejuht T. Õunap

Tundi andev õpetaja,
klassijuhatajad,
õppejuht T. Õunap

Klassijuhatajad, tundi
andvad õpetajad,
õppejuht T. Õunap

Majandusjuht R. Kull,
rem.tööline T. Herman
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