0
3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková
část, pokoje 1–10

0

C

3

C

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

2

Patologicko-anatomické
oddělení

B

0

C

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

Radiodiagnostické
oddělení,
Angiografické
pracoviště

A

Chirurgické oddělení 1– lůžková
část, pokoje 1–8

2

C

Chirurgické oddělení 2 – lůžková
část, pokoje 9–16
Chirurgické oddělení 3 – lůžková
část, pokoje 17–23

1

A

B

B
POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

1

C

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

B

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).
b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních

0

A

Ambulance – neurologie,
EEG, EMG, onkologie,
diabetologie, odborné
ambulance

Informace

c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.
d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení
e) S evakuací materiálu není uvažováno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

0

C

a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

Gynekologie –
ambulance

Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.
b) Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu
Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

1
3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková
část, pokoje 1–10

3

C

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

2

B

1

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

A

1

C

Emergency

Chirurgie ambulance

Chirurgické oddělení 1– lůžková
část, pokoje 1–8

2

B

B

C

Chirurgické oddělení 2
– lůžková část, pokoje

9–16

Chirurgické oddělení 3
– lůžková část, pokoje

17–23

B

B

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).
b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních

1

A

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.
d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení
e) S evakuací materiálu není uvažováno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.
b) Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

0

A

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Gynekologie – ambulance
Informace

A

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.

A

1

B

Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

1

C

Radiodiagnostické
oddělení,
Kartotéka RTG, CT

d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

1
3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková
část, pokoje 1–10

3

C

1

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

2

B

Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

B

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

1

A

Emergency
A

Chirurgické oddělení 1– lůžková
část, pokoje 1–8

2

B

A

C

Chirurgické oddělení 2
– lůžková část, pokoje

9–16

Chirurgické oddělení 3
– lůžková část, pokoje

17–23

B

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).
b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních
c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.

B

1

1

C

C

Chirurgie ambulance

Radiodiagnostické
oddělení,
Kartotéka RTG, CT

Gynekologie – ambulance
Informace

a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.

c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu
Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.

0
0

e) S evakuací materiálu není uvažováno

b) Způsob vyhlášení požárního poplachu

A

C

d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

1

A
B

Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

2
3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková část,
pokoje 1–10

3

C

2

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

C

Chirurgické oddělení 2
lůžková část, pokoje 9–16

2

B

Centrální sterilizace

B

1

A

B

B

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).
b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních

1

C

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

2

B

c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.

A

Chirurgické oddělení 1
lůžková část, pokoje 1–8

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

0

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Informace
Gynekologie – ambulance

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.

Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

0

C

e) S evakuací materiálu není uvažováno

b) Způsob vyhlášení požárního poplachu

A

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení

A

2

B

Centrální operační sály

2

C

Chirurgické oddělení 3
lůžková část, pokoje 17–23

Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

2
3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková část,
pokoje 1–10

2

3

C

A

Chirurgické oddělení 1
lůžková část, pokoje 1–8

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

B

2

C

2

C

Chirurgické oddělení 3
lůžková část, pokoje 17–23

Chirurgické oddělení 2
lůžková část, pokoje 9–16

1

A

B

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

1

C

a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).
b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.
d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení
e) S evakuací materiálu není uvažováno

B

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

B

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

A

Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.
b) Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

0

A

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Informace
Gynekologie – ambulance

Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

2

e) Telefonní čísla tísňového volání:

B

Centrální sterilizace

383 314 205

Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

2

B

Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

Centrální operační sály

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

3
2

3

C

B

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

Gynekologie
lůžková část, pokoje

11–17

A

Chirurgické oddělení 1– lůžková část,
pokoje 1–8

2

C

Chirurgické oddělení 2 – lůžková část,
pokoje 9–16
Chirurgické oddělení 3 – lůžková část,
pokoje 17–23

3

B

A

Šestinedělí, novorozenci
lůžková část, pokoje 1–10

1

A

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

1

C

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

B

B

B

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních
c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.
d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení

0

A

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Informace
Gynekologie – ambulance

e) S evakuací materiálu není uvažováno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.

3

C

Porodnice

b) Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu
Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

3
2

3

B

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

Šestinedělí, novorozenci
lůžková část, pokoje 1–10

A

Chirurgické oddělení 1– lůžková část,
pokoje 1–8

2

A

B

C

Chirurgické oddělení 2 – lůžková část,
pokoje 9–16
Chirurgické oddělení 3 – lůžková část,
pokoje 17–23

1

A

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

1

C

3

C

Gynekologie
lůžková část, pokoje

11–17

Porodnice

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

3

C

B

B

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
a) Evakuace osob bude zajišťována z ohlašovny požáru – recepce ve vstupní hale, kde je
zajištěna stálá služba (zaměstnancem, který službu vykonává).

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

b) Evakuace osob z jednotlivých částí objektu bude prováděna sestrami na jednotlivých
odděleních
c) Evakuace osob bude probíhat vyznačeným směrem, uvnitř oddělení nechráněnými
únikovými cestami, navazujícími na chráněné únikové cesty typu A a B a evakuačními
výtahy s obsluhou. Evakuované osoby se budou soustřeďovat na zpevněných a zelených
volných plochách v areálu, před jednotlivými východy. Kontrolu počtu evakuovaných osob
provedou sestry z jednotlivých oddělení, konající službu a provádějící evakuaci.
d) První pomoc postiženým osobám poskytne zdravotní personál z jednotlivých oddělení

0

A

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

e) S evakuací materiálu není uvažováno

B

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
Osoba, která zpozoruje požár, musí neprodleně provést jeho ohlášení na ohlašovnu požáru
v objektu – recepci 383 314 205 nebo přímo na jednotné evropské číslo tísňového volání 112
nebo hasičský záchranný sbor 150. Musí provést vyhlášení požárního poplachu stisknutím
tlačítek elektrické požární signalizace, které jsou v objektu zřetelně označeny.
b) Způsob vyhlášení požárního poplachu

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Informace

Požární poplach v objektu se vyhlašuje domácím rozhlasem.
c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu
Při vyhlášení požárního poplachu je nutné provést opatření pro záchranu ohrožených osob.
Evakuaci osob řídí zaměstnanec z recepce a z ohroženého prostoru evakuaci provádí
sestry na jednotlivých odděleních. Unikající osoby se musí řídit pokyny zaměstnanců, kteří
evakuaci provádějí. Evakuace probíhá po nechráněných a chráněných únikových cestách
a evakuačními výtahy s obsluhou.
Dále provést nutná opatření k likvidaci požáru nebo k zamezení jeho šíření.
Poskytnout pomoc při zdolávání požáru a evakuaci osob dle svých možností.
d) Telefonní číslo ohlašovny požáru v objektu – recepce 		

383 314 205

e) Telefonní čísla tísňového volání:
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor 					
Zdravotnická záchranná služba 			
Policie ČR 								

112
150
155
158			

f) Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

Gynekologie – ambulance

Poruchy elektrické sítě 					

800 225 577

Poruchy rozvodu páry						
											
											
Poruchy vodovodní sítě 					

383 324 503
(v pracovní době od 6.00–14.00 hod.)
383 318 313 (mimo pracovní dobu)
724 500 201, 724 500 202

Pořádková a informační služba nemocnice

722 500 736

zde stojíte

A
B

Chráněná úniková
cesta typu A

Chráněná úniková
cesta typu B

Evakuační výtah

Tlačítkový hlásič
požáru

3

A

Šestinedělí, novorozenci – lůžková část,
pokoje 1–10

3

3

C

Porodnice

3

C

3

A

Šestinedělí, novorozenci
lůžková část, pokoje 1–10

Porodnice
Gynekologie – lůžková část,
pokoje 11–17

3

C

Gynekologie
lůžková část, pokoje

2

B

Centrální operační sály
Centrální sterilizace

2

11–17

2

2

C

2

Chirurgické oddělení 3
lůžková část,
pokoje 17–23

A

2

Chirurgické oddělení 1– lůžková část,
pokoje 1–8

B

Centrální operační sály

A

Chirurgické oddělení 1
lůžková část, pokoje 1–8
Centrální sterilizace

2

C

2

Chirurgické oddělení 2 – lůžková část,
pokoje 9–16

C

Chirurgické oddělení 2
lůžková část, pokoje 9–16

Chirurgické oddělení 3 – lůžková část,
pokoje 17–23

1

A

Neurologie – lůžková část,
pokoje 1–9

1

C

1

1

C

Radiodiagnostické oddělení

1

Neurologie
lůžková část, pokoje 1–8

1

1

C

Chirurgie ambulance

Emergency
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

0

Ambulance – neurologie, EEG,
EMG, onkologie, diabetologie,
odborné ambulance

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště
Patologicko-anatomické oddělení
Gynekologie – ambulance

B

Emergency

B

A

Anesteziologicko-resuscitační
oddělení, JIP

A

Radiodiagnostické oddělení,
Kartotéka RTG, CT
Chirurgie ambulance

1

1

B

0

Patologicko
-anatomické
oddělení

0

C

Radiodiagnostické oddělení,
Angiografické pracoviště,
Kartotéka RTG, CT

0

A

Ambulance – neurologie, EEG, EMG,
onkologie, diabetologie, odborné ambulance

0

C

Gynekologie – ambulance

