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PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL 
 

ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE EVAKUEERUMINE HOONEST. 
 

TEGEVUSKAVA 
 

* Tulekahju puhul  käivitub automaatne pikk kellahelin, evakueeruda tuleb teise 

kellahelina järel.  Kui “häirekell ei käivitu automaatselt, siis paneb selle helisema 

administraator või valvur. 

* Pärast “häirekella” helisemist uurib õpetaja klassiukse vahelt, kas on võimalik 

koridori kaudu evakueeruda.  

* Kui koridoris ei ole näha suitsu või muud tervisele ohtlikku  lõhna, evakueerub 

õpetaja koos õpilastega. Õpetaja peab teadma klassist lahkuvate õpilaste arvu 

ja olemasolul võtab kaasa õpilaste nimekirja. Kõik asjad jäetakse klassi. 

*  A-korpuse ruumidest 101, 102, 201, 202, 301 ja 302 evakueerutakse A-korpuse 

staadionipoolsest trepist alla ja galeriialusest uksest välja, A-korpuse söögisaalist 

ning ruumidest 103-107, 203-207, 303-307, 309 ja aulast evakueerutakse 

peatrepist alla ja peauksest välja ning edasi kogunemiskohta. 

* B-korpuse garderoobist ning ruumidest 108-119, 208-216, 403 ja riigikaitse 

õpperuumist evakueerutakse spordihalli poolsest trepist alla ja uksest välja siseõue 

ning edasi kogunemiskohta   

* C-korpuse I ja II korruselt toimub evakueerumine C-korpuse peaukse kaudu 

ning edasi kogunemiskohta, keldrikorruselt galerii aluse ukse kaudu ning edasi 

kogunemiskohta. 

* Kui põhiväljapääsu teed mööda pole võimalik evakueeruda, siis peab kasutama 

tagavaraväljapääsu või varuväljapääsu (aken). 

* Kui  klassiruumist ei ole võimalik väljuda (suitsu, tule või muu pärast), siis  

jääb õpetaja koos õpilastega klassiruumi, kuni päästeameti töötajad nad 

päästavad. Klassiruumi uks tuleb kindlasti hoida suletuna, kuid mitte lukus. 

vajadusel tuleb klassiruumi ust tihendada, et takistada suitsu pääsemist ruumi. 

avatud akna kaudu tuleb valju häälega anda märku,  et viibitakse hoones. 

* Õpetaja peab tagama, et ühest  klassiruumist väljunud õpilased liiguksid 

koos õue. 

* Riietehoidja teavitab spordihoonet evakuatsioonist. 

* Keelatud on evakueerumise ajal joosta, trügida, tõugata ja  muu selline tegevus,  

mis segab evakuatsiooni ning võib tervisele ja elule ohtlikuks osutuda. 

* Kogunemine toimub kooli staadionil, seal tuleb õpilased uuesti üle lugeda ja 

andmed anda direktorile või teda asendavale isikule.  

* Kui tuul kannab suitsu staadionile, siis evakueerutakse kultuurikeskuse 

parklasse. 



* Kui õues on alla null kraadine temperatuur, toimub kogunemine Paide Muusika- 

ja Teatrimajas. 

* Õpetaja puudumisel täidab tema ülesandeid klassivanem. 

* Edasisi korraldusi jagab päästetööde juht. 


