עיריית רמלה
מחלקת בטיחות

הוראות בעת התרחשות שריפה ,סדר פעולות ואחריות

כללי
.1

מטרת נוהל זה לפרט את הפעולות הנדרשות בעת התרחשות שריפה ,טיפול ואחזקת ציוד הכיבוי בשגרה,
סדר הפעולות ואחריות.

.2

הגדרת האחריות – כל מנהל אגף  /מחלקה  /מוס"ח אחראי לקיום הוראות אלו בכל המבנים והמתקנים
שבאחריותו וכן לתדרך ולהעביר נוהל זה לכלל העובדים הכפופים אליו.

.3

הוראות אלו מחייבות כל מנהל לוודא :המצאות ציוד כיבוי אש כנדרש ,בדיקתו מידי חודש ,הדרכת כל
העובדים שבאחריותו להפעלת הציוד בעת שריפה וכן הכרת נוהל זה.

השיטה


בכל מבנה ומבנה יש תקן לציוד כיבוי אש ,הכולל:
מטפים ,גלגלונים  ,ברזי "  , 2זרנוקים ומזנק ,בחלק מהמחלקות  /מבנים נדרש רק חלק מציוד
הכיבוי.
(בכל מבנה  /מחלקה בעיר נערכה בדי קה והוגדר ציוד כיבוי נדרש).
.5

בדיקה חודשית  -ביצוע בדיקה חודשית ע"ג טופס ספציפי לתקינות הציוד שבאחריותכם
(הח"מ הכין ,הסביר והעביר את הטופס לכל האגפים  /מחלקות  /מוס"ח).
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.6

הפעלת הציוד – כל העובדים ללא יוצא מהכלל יתודרכו לגבי הפעלת ציוד הכיבוי
(הח"מ ביצע הדרכות למנהלים ,לעובדי הכפיים ולחלק מעובדי המשרדים).

.7

בדיקת תקינות מע' גילוי וכיבוי אש – בחלק מהמחלקות  /מוס"ח קיימות מע' גילוי
וכיבוי אש ,יש לבצע בדיקות תקינות שנתיות כולל קבלת אישור כתוב
שמע' הכיבוי  /גילוי אש תקינה.

.8

כל מנהל יטפל בכל אירוע של שריפה במבנים ובשטח שבאחריותו ,כאשר
השריפה הינה בסמוך למבנה  /לשטח שבאחריותו ,יש לטפל ולסייע לכבות את השריפה
 ,במקביל להזעיק את כיבוי אש וכן לעדכן את בעל המקום  /העסק  /האחראי במקום.

סדר פעולות בעת התרחשות שריפה
.9

עם פרוץ שריפה יש לבצע את הפעילויות הבאות
א .כיבוי השריפה באמצעים הבאים ועפ"י סדר העדיפות הבא:
 )1מטפים – פינוי כל האנשים הנמצאים בסמוך וכיבוי השריפה.
 )2גלגלונים – ניתוק זרם החשמל בכל המבנה ואז שימוש מבוקר במים למקור האש.
ב .אם לא מצליחים לכבות את האש או שהשריפה מתפשטת או שמגלים את השריפה
בשלב מאוחר ,יש להזעיק במיידי את כיבוי אש טל.102 :
(הזמן בין הניסיון לכבות את השריפה ועד אזעקת מכבי אש הינו קצר ביותר ,שניות
או לכל היותר עד מס' דקות בודדות ,בהתאם לאירוע).
ג .במקביל יש לעדכן את מנהל האגף  /מחלקה ולדווח למוקד העירוני טל.108 :
ד .מנהל האגף  /מחלקה  /מוס"ח ימשיך לטפל באירוע ויעקוב בהתאם לצורך ,כולל
דיווח עפ"י הצורך :הנהלת העיר ,משטרה ,חב' חשמל ,בטחון ,ממונה בטיחות וכד'.
ה .שריפה בלילה או כאשר המתקן סגור ידווחו למוקד העירוני ויטופלו בהתאם.
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אחריות
.10

מנהלי אגפים  /מחלקות  /מוסדות חינוך בעירייה

הרצל טובלי
ממונה בטיחות עירוני
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