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Eil. Priemonių tikslas
Nr.
1.1 Ekstremaliųjų situacijų įvykių
kilimo tikimybės mažinimas

Ekstremalių
situacijų grėsmės
Pavojingos
užkrečiamos ligos

1.2

Gaisrai

1.3

Uraganas

2.1

2.2

Avarinių situacijų, įvykių ar Pavojingos
ekstremaliųjų įvykių poveikio užkrečiamos ligos
žmonėms, turtui ir aplinkai
Gaisrai
mažinimas

2.3
3.1
3.2
3.3

Uraganas
Darbuotojų
informavimas
apie vidinius ir išorinius
pavojus, galinčius daryti
neigiamą poveikį gyventojų
sveikatai
ar
gyvybei,
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos priemones ir
veiksmus avarinių situacijų
atvejais

Pavojingos
užkrečiamos ligos
Gaisrai
Uraganas

Priemonės tikslams pasiekti

Atsakingi
vykdytojai
Laiku perspėti darbuotojus apie infekcinių, Atsakingas už
ligų epidemiją mieste. Priminti vengti civilinę saugą
masinių susibūrimų vietų, laikytis asmens
higienos, patalpų vėdinimo
Kontroliuoti, kaip laikomasi priešgaisrinių Atsakingas už
apsaugos taisyklių
civilinę saugą
Prižiūrint Tarnybos teritoriją nupjauti Direktorius
nudžiūvusius medžius, šakas
Susirgusius darbuotojus išleisti namo ar Atsakingas už
izoliuoti nuo sveikų, suteikiant būtinąją civilinę saugą
medicininę pagalbą
Užtikrinti žmonių saugumą įvykus gaisrui Atsakingas už
Tarnybos teritorijoje
civilinę saugą
Sandariai uždaryti langus ir duris. Nepalikti Direktorius
lauke nepritvirtintų daiktų
Informuoti darbuotojus apie įstaigoje Atsakingas už
galinčią kilti gripo epidemiją
civilinę saugą

Įgyvendinimo terminai

Priminti darbuotojams gaisro saugos Atsakingas už
taisykles bei evakuacijos kelius
civilinę saugą
Supažindinti darbuotojus su veiksmais kurių Direktorius
reikia imtis artėjant uraganui

Kartą metuose

Prieš šaltąjį sezoną

Nuolat
Nuolat
Esant tokiai grėsmei

Kilus gaisrui
Artėjant uraganui
Prieš šaltąjį sezoną

Kartą metuose

4.1

4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

Darbuotojų
asmeninėmis
priemonėmis

aprūpinimas Pavojingos
apsaugos užkrečiamos ligos
Gaisrai
Uraganas

Civilinės saugos pratybų ir Pavojingos
darbuotojų
mokymo užkrečiamos ligos
organizavimas
Gaisrai
Uraganas

Atsakingas už
civilinę saugą

Esant paskelbtai gripo
epidemijai mieste

Atsakingas už
civilinę saugą
Direktorius

Kilus gaisrui

Atsakingas už
civilinę saugą

Kartą metuose

Praktiškai apmokyti žmones, kurie vadovaus Atsakingas už
ar organizuos gaisro likvidavimą
civilinę saugą
Peržvelgti veiksmai, kuriuos reikės daryti Direktorius
darbuotojams artėjant uraganui

Kartą metuose

Apsaugoti
darbuotojus
kilus
gripo
epidemijai,
aprūpinant
apsisaugojimo
priemonėmis
Kilus gaisrui apsaugoti darbuotojus nuo
nudegimų ir apsinuodijimo dūmais
Suteikti darbuotojams žinių apie galimus
artėjančio uragano pavojus
Apmokyti darbuotojus, ką reikia daryti
iškilus gripo epidemijai

________________________

Artėjant uraganui

Kartą metuose

