ATASKAITA
APIE EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ
KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE 2018 METAIS
2019 m. kovo 8 d.
Klaipėda
Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau - Tarnyba) 2018 metais
ekstremaliųjų situacijų prevencija buvo vykdoma vadovaujantis Tarnybos 2018-2020 metų
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu (toliau – Priemonių planas), patvirtintu Tarnybos
direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. V- 46 „Dėl Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos
priemonių plano patvirtinimo“.
Priemonių plane numatytiems tikslams pasiekti buvo suplanuota įgyvendinti 15 priemonių:
Eil.
Nr.

Priemonės tikslams pasiekti

1.1

Laiku perspėti darbuotojus apie
infekcinių, ligų epidemiją mieste.
Priminti vengti masinių
susibūrimų vietų, laikytis asmens
higienos, patalpų vėdinimo.
Kontroliuoti, kaip laikomasi
priešgaisrinių apsaugos taisyklių.
Prižiūrint Tarnybos teritoriją
nupjauti nudžiūvusius medžius,
šakas.
Susirgusius darbuotojus išleisti
namo ar izoliuoti nuo sveikų,
suteikiant būtinąją medicininę
pagalbą.
Užtikrinti žmonių saugumą įvykus
gaisrui Tarnybos teritorijoje
Sandariai uždaryti langus ir duris.
Nepalikti lauke nepritvirtintų
daiktų.
Informuoti darbuotojus apie įstaigoje galinčią kilti gripo epidemiją
Priminti darbuotojams gaisro
saugos taisykles bei evakuacijos
kelius
Supažindinti darbuotojus su
veiksmais kurių reikia imtis
artėjant uraganui.

1.2
1.3

2.1

2.2
2.3

3.1
3.2

3.3

Numatyti
įgyvendinimo
terminai
Prieš šaltąjį
sezoną

Informacija apie
priemonės įgyvendinimą

Darbuotojai buvo
informuoti saugotis
infekcijų

Nuolat

Buvo vykdoma

Nuolat

Buvo apžiūrėta,
sudžiūvusių medžių ar
šakų nerasta
Vykdoma

Esant tokiai
grėsmei

Kilus gaisrui
Artėjant
uraganui
Prieš šaltąjį
sezoną
Kartą
metuose
Kartą
metuose

Priemonės
Neįgyvendinimo
priežastys

-

-

Gaisrų nebuvo
Buvo įspėti (06.21, 08.10,
09.26, 10.23)
Buvo informuoti

-

Buvo informuoti
Buvo supažindinti
-

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Apsaugoti darbuotojus kilus gripo
epidemijai aprūpinant
apsisaugojimo priemonėmis

Esant
paskelbtai
gripo
epidemijai

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

Kilus gaisrui

Praktiškai apmokyti žmones,
kurie vadovaus ar organizuos
gaisro likvidavimą.
Peržvelgti veiksmai, kuriuos
reikės daryti darbuotojams
artėjant uraganui

Kartą
metuose

Darbuotojai buvo aprūpinti
medicininėmis kaukėmis.
Administracijoje buvo
dėžutė, kuria galėjo
naudotis klientai.
Gaisrų nebuvo

-

Artėjant
uraganui

Darbuotojai buvo žodžiu
informuoti būti atsargūs.

Kartą
metuose

Buvo prisiminti
pagrindiniai profilaktikos
žingsniai
Administracijos
darbuotojai prisiminė savo
vaidmenis gaisro atveju.
Direktorė peržvelgė
veiksmus darytinus
artėjant uraganui

Kartą
metuose

________________________

-

-

-

-

