Drzewo pokoju
ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WSKAZANIA ZAPOBIEGAWCZE
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Za stan bezpieczeostwa pożarowego odpowiedzialny jest komendant, kadra instruktorska oraz wszyscy
uczestnicy obozu.
Każdy harcerz powinien znad przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby
zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy pożar lub przyczynę mogącą
spowodowad jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomid o tym instruktora.
Na początku obozu należy zorganizowad wystarczającą liczbę stanowisk z oznakowanym sprzętem
przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, wiadra z wodą, stanowiska z piaskiem).
Komendant obozu zobowiązany jest do ustalenia sygnałów alarmowych oraz drogi i sposobu ewakuacji
w wypadku zaistnienia pożaru. Powyższe należy podad do wiadomości wszystkich uczestników obozu.
W wypadku powstania pożaru należy zachowad spokój i natychmiast przystąpid do gaszenia pożaru za
pomocą posiadanego sprzętu oraz bezzwłocznie zawiadomid Straż Pożarną.
Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkowad się rozkazom prowadzącego akcję
i ściśle z nim współpracowad. Po ukooczeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze
należy bezzwłocznie przygotowad do następnego użycia.

USTALENIA PORZĄDKOWE
NA OBOZIE ZABRANIA S IĘ:
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Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m. od drzew, krzewów, urządzeo obozowych.
Chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim w namiotach.
Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.
Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.

OGNISKA HARCERSKIE
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Odległośd ogniska od lasu, zabudowao, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może byd
mniejsza niż 100 m.
Przy wyborze miejsca należy uwzględnid kierunek wiejącego wiatru oraz zwracad uwagę, aby iskry nie
były wznoszone w kierunku zabudowao, stogów siana itp.
Miejsce na ognisko należy oczyścid z chrustu, ściółki itp. i wysypad je piaskiem.
Wyznaczyd dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem.
W pobliżu ogniska zgromadzid sprzęt do zasypania ognia.
Po zakooczeniu ogniska należy zgasid ogieo, popiół zaś przysypad ziemią lub zalad wodą.

INNE
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Komendant na początku obozu powinien ustalid z władzami leśnymi i Strażą Pożarną zasady ochrony
przeciwpożarowej obozu oraz bezpiecznego posługiwania się ogniem.
Zaleca się komendantom obozów przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego.

NINIEJSZE ZASADY MOGĄ BYD UZUPEŁNIANE BIEŻĄCYMI ZARZĄDZENIAMI KOMENDANTA OBOZU
W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEOSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO.

