Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan. Üldosa.
Hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted
1. Selgita millise hädaolukorraga on tegemist (tegutsemise põhimõtted on
erinevates hädaolukordades erinevad)
2. Päästa vahetus ohus olijad! Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!
3. Vastavalt hädaolukorrale teavita sellest teisi, vältimaks nende ohtu sattumist.
4. Vajadusel anna elupäästvat esmaabi.
5. Helista hädaabinumbril 112.
Helistades 112 räägi:
1. Mis on juhtunud?
a) mitu inimest on ohus?
b) mitu inimest on ohu allikad?
c) kas on relvi?
d) kus paiknevad ohustatud inimesed?
c) kas on teada ohu allika asukoht, paiknemine?
2. Kus? Täpne aadress:
a) koolimaja: Sambla 18, Kilingi-Nõmme
b) algklasside maja: Pargi 6, Kilingi-Nõmme
c) õpilaskodu: Sambla 20, Kilingi-Nõmme
d) kaarhall, staadion, spordihoone või lihtsalt kooli kinnistu, võimalus teavita
ligipääsuteedest
3. Kas keegi on viga saanud?
a) kui palju on vigastatuid?
b) millised on vigastused?
4. Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada).
5. Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt!
6. Ära katkesta ise kõnet!
Olulised kontaktid
HÄIREKESKUS 112
Kooli kriisimeeskond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kooli direktor ERLI AASAMETS telefon 513 3486
õppealajuhataja Kairi Kaldoja
psühholoog Pille Kadak
majandusjuhataja Ülle Tammela telefon 5669 9853
huvijuht Laine Ülemaante
klassiõpetaja Eha Kipri

Kontaktisikud väljaspool kooli:
Päästeamet: Sven Koovit telefon 445 2100, 525 1076
Politsei: Kairi Õilsalu telefon 5620 1203
Kohalik omavalitsus: vallavanem Indrek Talts 449 0160, 5664 9731
Kriisiabi osutav psühholoog - Pärnumaa Rajaleidja keskus 5886 0710
Lastekaitsespetsialist: Merike Maidle 449 0132
Lasteabi: 116111
Andmed kooli kohta
Kooli aadressid:
Suur maja: Sambla 18, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond
Väike maja: Pargi 6, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond
Õpilaskodu: Sambla 20, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond
Õpilaste arv: 342
Töötajate arv: 61
Varjumishäire kirjeldus: Üldhelinduse kaudu teade „Varjuda, äkkrünnak“ või häirekella
lühikesed korduvad helinad või teate suulise edastamise teel.
Tulekahju häiresignaali kirjeldus: Pidev häirekella helin.
Häiresignaal evakueerumise algatamiseks: pidev häirekella helin (edastada paanikanupuga
igast koridorist).
Täiendav signaal evakuatsioonihäire kinnitamiseks: Pidev häirekella helin jääb kestma (kui pole
tulnud valehäire teadet üldhelinduse kaudu).
Turvaline kogunemiskoht evakuatsiooni korral: kaarhall.
Alternatiivne kogunemiskoht sõltuvalt ilmastikuoludest, tuule suunast või õnnetuse
asukohast, kuhu lapsed viia, asub: algklasside maja, õpilaskodu, spordihoone, staadion
või linna laululava.
Evakuatsiooni juhi eraldusriietus sündmuskohas tegutsemiseks: helkurvest.
Õpilaste nimekirjad asuvad: kantseleis, õpilaskodu õpilaste nimekiri õpilaskodu valvelauas.
Õpilaste nimekirja võtab evakueerudes kaasa: sekretär.

