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PARENGĖ Valdonė Jokubaitienė Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe specialistė

PATIKRINO

Rimantė Svidenienė
Darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  ir  aplinkosaugos
vadovė

Agnė Žilinskienė Kokybės vadybininkė
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TIKSLAS  TAIKYMO SRITIS

Šis  planas  skirtas  žmonių  evakavimo,  materialinių
vertybių apsaugos ir evakavimo organizavimui kilus
gaisrui. 

Taikoma  visuose  Roquette  Amilina,  AB
padaliniuose dirbantiems darbuotojams.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Kilus gaisrui, visi bendrovės teritorijoje esantys asmenys, privalo laikytis priešgaisrinių taisyklių reikalavimų
ir vadovautis veiksmų kilus gaisrui planu.

SUSIJĘS (-Ę) DOKUMENTAS (-AI)

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64  ir  2010 m. liepos 27 d.
įsakymo Nr. 1-223 redakcija;
Gaisrinės saugos instrukcija Nr. INMSLI1004LT
Pavojų valdymas Nr. PRMSLI1002LT
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1. SĄVOKOS

Laikinasis  gaisro  gesinimo vadovas –  asmuo,  atsakingas  už  gaisrinę  saugą,  paskirtas  generalinio  direktoriaus
įsakymu  t.y.  padalinio, kuriame kilo gaisras, vadovas, ar jį  pavaduojantis darbuotojas,  o jam nesant įvykio vietoje,
kitas,  tuo metu aukščiausias pareigas užimantis darbuotojas, pvz. pamainos meistras.
Gaisro gesinimo vadovas -  Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas,  turintis
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suteiktą operacinio vadovavimo teisę.

2. VEIKSMAI KILUS GAISRUI

1. GAISRO APTIKIMAS

1.1. Gaisrines signalizacijos garsinis signalas informuoja apie kilusį gaisrą. 
1.2. Jeigu  automatines  gaisrines  signalizacijos  garsinis  signalas  nesuveikia,  darbuotojas,   pastebėjęs   kilusį

gaisrą, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką. 

2. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

2.1. Jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, darbuotojas pastebėjęs kilusį gaisrą,
aplinkinius darbuotojus ir svečius apie kilusį gaisrą informuoja žodžiu, šaukiant „Gaisras“. 

2.2. Darbuotojas,  pastebėjęs  gaisrą,  įsitikinęs  ar  esant  įtarimui,  kad  gali  nepavykti  savo  pajėgomis  likviduoti
gaisro,  telefonu +370   650   20195 apie  įvykį  informuoja  budintį  apsaugos  darbuotoją,  pateikdamas  šią
informaciją :

 kur įvyko (tikslų adresą, gaisro kilimo vietą);
 kas įvyko (įvykio pobūdį);
 kada įvyko (laiką);
 grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 situacijos kaitą;
 pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono Nr., buvimo vietą.)

Budintys apsaugos darbuotojai pagalbos telefonu  112 iškvies,  pasitiks  ir  palydės atsakingas tarnybas iki
įvykio vietos.  Darbuotojui, pastebėjusiam gaisrą, nepavykus susisiekti su apsaugos postu, jis pats praneša
apie įvykį bendruoju pagalbos telefonu 112. 

2.3. Darbuotojas pastebėjęs kilusį  gaisrą,  radijo ryšio pagalba arba mobiliuoju telefonu, praneša apie gaisrą
laikinajam gaisro gesinimo vadovui. Pateikia informaciją apie gaisro aplinkybes, ar nėra degančiame objekte
žmonių, chemiškai ar sprogimui pavojingų medžiagų, radioaktyvių medžiagų.

2.4. Laikinasis  gaisro  gesinimo vadovas, radijo  ryšio  pagalba  arba  mobiliuoju  telefonu  apie  gaisrą  praneša
personalui  ir  koordinuoja  jų  veiksmus  iki  atvykstant Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  tarnybos
darbuotojams.

2.5. Laikinasis gaisro gesinimo vadovas, apie kilusi gaisrą praneša vyr. energetikui / budinčiam elektrikui, kuris
išjungia elektros energijos tiekimą (pastato pagrindinėje skydinėje, išskyrus priešgaisrines apsaugos sistemos),
vėdinimo sistemas degančiose ir šalia esančiose patalpose.

Ši dokumento versija nepažymėta. Garantuojama, kad taikoma tik OneDoc pasiekiama elektroninė versija

puslapis 2 / 6



Roquette
Restricted

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

IN-INSTRUKCIJA :
INMSLI1005LT
LEIDIMAS : 2 

KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA
SEKTORIUS: MS - Management System 
HSE

Patvirtinimo data:10 
janv. 2022

2.6. Atvykus  priešgaisrinėms gelbėjimo  pajėgoms,  laikinasis  gaisro  gesinimo vadovas turi  informuoti  gaisro
gesinimo   vadovą  apie  gaisro  aplinkybes,  apie  pastate  galėjusius  likti  žmones,  technologinį  procesą  ir
specifines degančio objekto savybes, apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių  ir degių skysčių, nuodingų
medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, galėjusius patalpose likti žmones ir kitas aplinkybes; Perduoda vadovavimą
atvykusiam gaisro gesinimo vadovui.

3. PIRMINĖS STADIJOS GAISRO GESINIMAS 

3.1. Darbuotojas, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Jei kilo mažas gaisras, ir
įsitikinus,  kad galima jį  užgesinti  pačiam, gesinti  jį  pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis,  kitais atvejais
nedelsiant evakuotis.

3.2. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:
3.2.1 reikia nutraukti plombą ir  ištraukti apsauginį kaištį;
3.2.2 gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį; 
3.2.3 nuspausti rankenėlę.

3.3. Gaisrai  skirstomi  į  klases.  Identifikuoti  gaisro klasę ir  naudoti  gesintuvą,  ant kurio nurodyta,  kad jis  skirtas
būtent tai gaisro klasei gesinti. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros
įrenginius.  

3.4. Prieš gesinant elektros įrenginį būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu
nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu, ištraukus
kištuką iš elektros lizdo. Jeigu to padaryti negalima - kviesti budintį elektromonterį. 

3.5. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.
3.6. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.
3.7. Gesinimas  pradedamas  nuo  intensyviausios  degimo  vietos.  Reikia  nuslopinti  pagrindinę  liepsną,  o  vėliau

gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių. 
3.8. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos naudoti vienu metu, o ne vieną po kito.
3.9. Jeigu  dega išsilieję  skysčiai,  reikia  pradėti  gesinti  nuo  artimiausio  krašto,  gesinamosios  medžiagos srovę

nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. 
3.10.  Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas 
3.11.Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga

būtų padengtas visas degantis paviršius. 
3.12.Gaisrinių čiaupų naudojimas : 

1) Atidaromos spinteles durelės, gaisrine žarna su švirkštu išimama ir išvyniojama. 
2) Išvyniojus  žarną, atsukamas čiaupas ir su švirkštu bėgama prie gaisro vietos.
3) Gesinantis  gaisrą su švirkštu rankose privalo stovėti  ne arčiau kaip 1-1,5 m nuo ugnies židinio.

Švirkštu reikia manipuliuoti  iš vieno šono į kitą siekiant užgesinti  kuo didesnį plotą.
3.13.  Nedegaus audeklo naudojimas :

1) Nedegus audeklas naudojamas nedideliems gaisrams gesinti, degant žmogaus rūbams. 
2) Naudojamą nedegų audeklą reikia išimti iš dėklo ir išvynioti. Išvyniotas audeklas užmetamas ant

degančio paviršiaus ir paliekamas stebint gesinimo efektą.

3.14. Jeigu  nepavyksta  gaisro  užgesinti  per  8-10  sekundžių,  reikia  evakuotis  iš  degančios  patalpos  į
„Susirinkimo vieta“ ženklu pažymėtą vietą lauke.

3.15.Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.
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4. EVAKUACIJA

   

4.1. Žmonių evakuacijai vadovauja  laikinasis gaisro gesinimo vadovas, o atvykus specialiosioms tarnyboms –
gaisro gesinimo vadovas.

4.2. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš
patalpos artimiausiu evakuaciniu išėjimu. 

4.3. Išeinant darbuotojai turi uždaryti langus, uždaryti, bet neužrakinti, duris. 
4.4. Evakuaciniai  išėjimai  yra  pažymėti  evakuacijos planuose,  kurie pakabinti  pastatų  koridoriuose.  Evakuacijos

planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisinę žalia linija, atsarginiai - žalia punktyrine linija. 
4.5. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais ženklais ,,Išėjimas“, kurie šviečia ir nutrukus elektros

tiekimui" arba šviesą atspindinčiais ženklais.
4.6. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs, t. y. nematyti nei ugnies, nei dūmų, turi būti išeinama per

artimiausią evakuacinį išėjimą. 
4.7. Jeigu išėjimo kelyje durys yra uždarytos, darbuotojas turi lėtai praverti duris ir tik tuo atveju, jeigu už jo nematyti

nei dūmų, nei ugnies, eiti toliau. 
4.8. Jeigu išėjimo kelyje durys uždarytos ir nuo jų juntamas karštis, tokiu atveju darbuotojas turi jų neatidarinėti, bet

eiti atsarginiu keliu. 
4.9. Jeigu dūmai yra užpildę pastato patalpą, darbuotojas turi veidą prisidengti drėgnu audeklu ir eiti pasilenkęs

arba šliaužti, apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti; 
4.10.Dūmams ar liepsnoms užblokavus išėjimus, darbuotojas turi uždaryti pastato patalpos duris ir pagal galimybes

apkamšyti duris drėgnais skudurais, kad apsisaugoti nuo dūmų. 
4.11.  Darbuotojas,  esant  galimybei,  turėtų  atidaryti  langą  ir  šauktis  pagalbos,  mojuodamas  ryškiu  daiktu  taip

bandydamas atkreipti į save dėmesį.
4.12.   Atsakingi  už   informacines  sistemas darbuotojai,  esant  galimybei,  prieš  evakuodamiesi,  išjungia  visas

tarnybines stotis. 
4.13.  Sėkmingai  išėję  iš  pastato,  darbuotojai  turi  nedelsdami  susirinkti  evakuacijos  susirinkimo  vietoje  (Įmonių

gatvėje  šalia  sargybos posto  Nr.2  arba prie  administracinio  pastato  Janonio  g.  12) ir  prisistatyti  evakuotų
asmenų  registraciją  atliekantiems  asmenims  –  laikinajam  gaisro   gesinimo   vadovui   arba   jo  paskirtam
atsakingam darbuotojui.

4.14.  Evakuotų  asmenų  registraciją  atliekantys  asmenys,  turi  suregistruoti  sėkmingai  iš  patalpų  išėjusius  savo
padalinių darbuotojus.

4.15.  Esant šaltajam metų laikui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, evakuoti ir užregistruoti asmenys įleidžiami į
netoliese esantį pastatą (malūno buitinio laboratorinio korpuso ar administracinio pastato 1 aukštą) kurį paskiria
laikinasis gaisro gesinimo vadovas. Palikti / išeiti iš pastato galima tik leidus gaisro gesinimo vadovui.

4.16.  Budintis apsaugos darbuotojas turi užtikrinti, kad darbuotojų evakuacija vyktų sklandžiai, nekiltų spūstys
prie pastato išėjimų, į pastatą nepatektų pašaliniai asmenys. 

4.17.  Grįžti į darbo vietą galima tik gaisro gesinimo vadovui leidus. 
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5. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

5.1. Laikinasis gaisro gesinimo vadovas :
5.1.1 įsitikinęs gaisro tikrumu (nustatęs gaisro židinio vietą, galimas jo plitimo kryptis, pavojų gaisro zonoje

veikiantiems energetiniams įrenginiams ir  ten esančiam personalui)  vadovauja gaisro likvidavimo
darbams,  žmonių  evakuacijai  iki  kol  atvyks  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  tarnybos
darbuotojai;

5.1.2 įsitikinęs prireikus iškviečia dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas  specialias tarnybas;
5.1.3 užtikrina, kad būtų sustabdyti technologiniai procesai gaisro gesinimo zonoje (arba trukdantys gaisro

gesinimui), kol neužgesintas gaisras;
5.1.4 užtikrina, kad vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrine įranga, būtų reikiamas slėgis;
5.1.5 užtikrina, kad prireikus butų išjungta elektros energija (išskyrus gaisrines saugos sistemas);
5.1.6 užtikrina, kad būtų uždarytos įvairios komunikacijos, išjungtos vėdinimo sistemos degančiose ir šalia

jų esančiose objekto patalpose ir atlikti kiti veiksmai, kuriais butų siekiama sustabdyti gaisro plitimą;
5.1.7 imasi  priemonių  gaisrui  gesinti,  tačiau  neleidžia   darbuotojams  atlikti  jokių  veiksmų  dūmais

užpildytoje  gaisro  zonoje,  siekdamas  išvengti  darbuotojų  apsinuodijimo  kenksmingomis
medžiagomis.

5.1.8 Laikinasis gaisro gesinimo vadovas prisideda prie gaisro priežasčių analizės tyrimo, prevencinių ir
korekcinių priemonių nustatymo. 

5.2. Gaisro gesinimo vadovas :
5.2.1. Gaisro  gesinimo  vadovas  gaisro  metu  tiesiogiai  vadovauja  visoms  pajėgoms,  dalyvaujančioms

gesinant  gaisrą,  neatsižvelgdamas į  jų  priklausomybę.  Gaisro  gesinimo vadovas nustato  gaisro
gesinimo bei žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymo tvarką, būdus, priemones bei darbų mastą.

5.2.2. Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo
metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu niekas negali
trukdyti  gaisro  gesinimo  vadovo  ar  kitų  priešgaisrinių  gelbėjimo  pajėgų  valstybės  tarnautojų  ir
darbuotojų veiksmams. 

5.2.3. Kilus dėl gaisro pavojui žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gaisro gesinimo vadovas gali
laikinai  apriboti  patekimą į  tam tikrą teritoriją  ar patalpą, duoti  nurodymą evakuoti  jose esančius
žmones, sustabdyti atliekamus darbus, išjungti elektros ar kitokius įrenginius, apriboti ar uždrausti
transporto priemonių eismą, pašalinti kliūtis, trukdančias patekti prie gaisravietės ir gesinti gaisrą.

5.2.4. Gaisro gesinimo vadovas atsako už žmonių, turto gelbėjimą bei gaisro gesinimą, už priešgaisrinių
gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų žmonių, dalyvaujančių gesinant
gaisrą, saugumą.

5.2.5. Gaisro gesinimo vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.
5.3. Budintis apsaugos darbuotojas prireikus atlaisvina privažiavimo kelius: įvažiavimo į teritoriją;  prie vandens

rezervuaro, lauko gaisrinių hidrantų, sausvamzdžių, tarp pastatų, prie priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų. 
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6. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUACIJA

6.1. Gaisro gesinimo vadovas vadovauja materialinių vertybių evakuacijai.
6.2. Materialinių vertybių evakuacija galima tik pabaigus darbuotojų evakuaciją.
6.3. Jei  materialinių  vertybių  saugojimo patalpos ir  evakuacijos keliai  dar  nėra užpildyti  dūmais,  leidus gaisro

gesinimo vadovui, formuojama darbuotojų grupė, kurie materialines vertybes išveža vežimėliais arba išneša
rankomis. 

6.4. Materialines vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato įmonės vadovas savo
sprendimu. 

6.5. Materialinių vertybių evakuacijai pasitelkti darbuotojus galima tik suderinus su gaisro gesinimo vadovu. 

 Gaisro  gesinimo vadovo  ir  kitų  priešgaisrinės  apsaugos ir  gelbėjimo pajėgų
pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje
esantiems žmonėms. 

Gaisro metu draudžiama:

 Gaisro  gesinimo  metu  draudžiama  trukdyti  gaisro  gesinimo  vadovo  ar  kitų
priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams.

 Vandeniu gesinti elektros įrenginius.
 Naudotis liftais.
 Išėjus grįžti į degantį pastatą.

Ši dokumento versija nepažymėta. Garantuojama, kad taikoma tik OneDoc pasiekiama elektroninė versija
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