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              При възникване на пожар:
1.Уведомете РСПБЗН като се обадите на тел.112 или 160 !
2.Oповестете всички намиращи се в сградата!
3.Незабавно евакуирайте присъстващите по указаните маршрути и табели !
4.Изключете ел. захранването от главното електрическо табло и при
възможност започнете гасене с наличните противопожарни средства!
5.При попадане в задимена среда, движението да става близо до пода !
6.При струпване на хора близо до изходите да не се използва излишен натиск !
7.Необходимо е запазване на спокойствие при всякакви обстоятелства и
изпълнение указанията на персонала !
8.Не използвайте асансьори !

Изготвил:..................................
(ET''Kacтор-ДМ''-Благоевград)
GSM 0887 29 79 80
тел.073/83-27-80

N                                                            СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ
                                                                               / EVACUATION PLAN  /

                     IN CASE OF FIRE
1.Notify the fire department by calling 112 or 160 !
2.Alert everyone in the building !
3.Leave building immediately following exit signs !
4.Shut off power from the main electrical panell and if
it is possible start fire fighting with the available fire
extinguisher(s)  !
5.If you find yourself in a smoky enviroment, move as
close to the ground as possible !
6.If a crowd forms near an exit, please do not push or
shove !
7.Please remain calm at all circumstances and follow
the intructions given by the personnel !
8.Do not use elevators !
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