ACİL DURUM (TAHLİYE)

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya
tahliye gerektiren olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil
bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya
korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

ÇALIŞANLARIN ACİL DURUMLARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ





Acil durum planında belirtilen hususlar dahilin de alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere
uymak.
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil
durumla ilgili görevlendirilen sorumluya haber vermek.
Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal
eden ekiplerin talimatlarına uymak.
Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye
düşürmeyecek şekilde davranmak.

ACİL DURUM EKİPLERİ






Tahliye
Söndürme
Kurtarma
Koruma ve Güvenlik
İlk Yardım

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGIN SONRASI UYGULANACAK
HAREKET TARZI:








İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi en az üç kez yüksek
sesle YANGIN VAR diye bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemini çalıştıracak,
ilgili birim amirine haber verecek ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.
Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi
tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını
söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp
rüzgarı arkasına alarak;
Cihazın mührünü kopartmalı,
Cihazın pimini çekmeli,
Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru
tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,

TAHLİYE
Kat tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri:







Her katta mutlaka bir tahliye sorumlusu belirlenir. Tahliye sorumlusu katın tahliyesini
sağlamakla sorumludur.
Eğer binanın yapısı, katlardaki personelin gruplar halinde ve/veya kademeli olarak tahliye
edilmesini gerektiriyorsa her bir grup için bir “tahliye grup lideri” belirlenir.
Bu liderler, gruplarını tahliye istikametlerine yönlendirir ve toplanma bölgesine gitmelerini
sağlarlar.
Acil durum ekip amiri acil durum ihbarını alır. İhbarda acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri
hakkında bilgi verilir. Ekip liderlerine durumu aktarır.
Ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile
kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket
edilir.

SÖNDÜRME EKİBİ




Sorumlu bulunduğu veya yardıma çağrıldığı bölgedeki yangına gerekli ekipmanları kullanarak
derhal müdahale eder. Yangının yayılmasını önleyip söndürmek için çalışmalarda bulunur.
Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gerekli tedbirleri alır.
İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım
istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.

KURTARMA EKİBİ





Acil durumda , birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş,
zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk
yardım ekibine teslim edilmelidir..
Sağlam olarak bulunan insanlar, toplanma yerine yönlendirilmelidir.
İkinci olarak, afet bölgesinde başka insanların olup olmadığı kontrol edilmelidir. Acil durum
toplanma alanlarındaki insanların sayımlarının yapılıp, toplanma bölgesinde olmayan
insanların ve yerlerinin tespiti yapılmalıdır.
Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve eşyalar kurtarılmalıdır.

KORUMA VE GÜVENLİK EKİBİ






Acil durumda olabilecek muhtemel panik ve kargaşayı önlemeye çalışır.
Olay yerine ilgisiz insanların girmesi engellenir.
Binadan boşaltılan eşya ve evrakı güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir
yerde muhafaza altına alır ve sonrasında ilgililere teslim ederler.
Diğer Ekip personeline yardımcı olurlar.

İLK YARDIM EKİBİ




Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık
kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmalıdır.
İlkyardım malzemelerini acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmalıdır.
Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve hastaneye gönderilmesini
sağlamalıdır.

DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI
İÇERİDE İSENİZ;






Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Kibrit, çakmak kullanmayın. Camları ve
kapıları açın. Elektrik düğmelerini çevirmeyin. Hemen binayı terk edin.Dökülen tehlikeli
maddeleri temizleyin. Kırılan camlara dikkat edin.
Yaralananları kontrol edin. Gerekiyorsa ilk yardım yapın. İlk yardın eğitimi almadıysanız
müdahale etmeden eğitimli çalışana haber verin.
Gaz, su, elektrik tesisatlarını kontrol edin. Hasar varsa kapatın.
Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın. Dışarı çıkarken, daha sonra rapor etmek üzere
etrafınıza bakıp yapısal bir hasar ya da yangın tehlikesi olup olmadığını kontrol edin.

.

DIŞARIDA İSENİZ;



Eğer ilk yardım, yangın söndürme veya hafif arama kurtarma eğitimi aldıysanız önce
etrafınızdakilerin iyi ve güvende olup olmadığını kontrol edin.
Acil durum çantanıza ulaşarak etraftakilere yardım edin ve raporlama için çevrenizi
gözlemleyin.

DEPREM VE DOĞAL AFETLER SIRASINDA ÇIKABİLECEK YANGINLARDA ALINACAK
ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:








Eğer yangın küçükse hemen söndürün.
Önce iş yerinin yangın ekibini daha sonra İTFAİYE 110'u arayın! (Açık adresi, yangının ve
yapının türünü, içerde kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp, karşı taraf size
telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.)
"YANGIN VAR!" diye bağırarak çevrenizi uyarın, varsa yangın alarmı çalıştırın.
Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın.
Binada kimsenin kalmaması için herkesi uyarın.
Hemen dışarı çıkın!

