7.pielikums
Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība (ikviens, kurš pamanījis ugunsgrēku vai tā draudus):












Nekavējoties nospiest trauksmes signalizācijas pogu, kas apzīmēta ar zīmi
Paziņot VUGD, zvanot uz tālruņa numuru 112 nosaucot:
ugunsgrēka izcelšanās adresi (Kapsēdes iela 4, Liepāja, iebrauktuve caur “Liepājas biznesa
centra” caurlaidi(pieejama piebraukšanas shēma) Kapsēdes ielā 2, Liepājā, SIA “N2 GLOBAL
MANUFACTURING” angāra vidējā daļa);
ēkas tipu un stāvu skaitu (1-stāva ražošanas ēka);
konkrētu ugunsgrēka izcelšanās vietu (ēku, ēkas daļu, vietu);
ugunsgrēka raksturojumu (redzams sadūmojums, atklāta liesma vai nostrādāja AUS);
nosaucot aptuveno cilvēku skaitu, kas atrodas ugunsgrēka zonā vai ir cietuši cilvēki-cik?;
savu vārdu, uzvārdu;
savu tālruņa numuru;
nenolikt klausuli pirms nav sniegtas atbildes uz visiem VUGD dispečera jautājumiem!!!

Darbinieka rīcība ugunsgrēka gadījumā:





paziņot par ugunsgrēku VUGD pa tālr.112:
ja nav nostrādājusi AUS, tad to iedarbina mānuāli, nospiežot trauksmes signalizācijas pogu
paziņot:
valdes loceklis Mihails Kuzmičs- 29215971;
caurlaide- 29429899;
prokūrists Livars Vangovskis- 28308642;
 evakuēt cilvēkus pa tuvāko evakuācijas ceļu, vadoties pēc evakuācijas ceļu zīmēm un
izgaismotām izejas norādes zīmem, iespēju robežās pārliecināties, vai visi cilvēki ir pametuši
telpas;
 atslēgt vai pārslēgt uz avārijas režīmu elektroietaises un aparatūru, kas atrodas ugunsgrēka zonā,
ja nepieciešams – pārtrauc elektroenerģijas padevi visai ēkai;
 veikt iespējamos pasākumus ugunsgrēka ierobežošanai un likvidēšanai izmantojot ēkā izvietotos
ugunsdzēsības līdzekļus un inventāru;
 nepieciešamības gadījumā paziņot:
- LG pa tālr. 114;
- VP pa tālr. 110;
- NMPD pa tālr. 113;
- Latvenergo pa tālr. 80 200 400.
 sagaidīt VUGD apakšvienības ierašanos, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai;
 līdz ar ugunsdzēsēju apakšvienības ierašanos jāpakļaujas ugunsdzēsības dienesta vecākajam
virsniekam - GDV un jārīkojas atbilstoši viņa norādījumiem.
 Nekavējoties informēt par:
- cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā;
- evakuācijas gaitu;
- nedrīkst ugunsgrēku dzēst ar ūdeni;
- degšanas ilgumu un vietu, iespējamo ugunsgrēka iemeslu;
- īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai;
- objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem;
ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem.
Objekta vadītājs izlemj par tālāko rīcību un apziņošanu ugunsgrēka gadījumā.

