
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ  

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 

 

Jeigu pastebėjote gaisrą: 

1. Informuokite apie gaisrą (bendruoju pagalbos telefono numeriu – 112, TEO – 01, Omnitel – 101, 

Bitė ir Tele2 – 011. Nurodyti tikslų adresą, gaisro kilimo priežastis ir išsamiai atsakyti į pateiktus 

klausimus). 

2. Informuokite asmenį atsakingą mokykloje už garsinio signalo paleidimą (mokyklos budėtojo tel. 8 

699 87755). 

3. Nepanikuokite. 

4. Nedelsdami išeikite iš pastato (neikite per dūmus). 

5. Tiesiausiu keliu eikite į susitikimo vietą (mokyklos stadionas). 

6. Negaiškite. Palikite savo daiktus. Uždarykite langus, duris, bet durų neužrakinkite. 

7. Negrįžkite į pastatą. 

8. Išėję likite sutartoje vietoje. 

 

Jeigu išgirdote gaisro signalą (Trys trumpi skambučiai su tekstiniu pranešimu (signalo trukmė 20 

min.)): 

1. Nedelsdami išeikite iš pastato. 

2. Tiesiausiu keliu eikite į susitikimo vietą. 

9. Negaiškite – palikite savo daiktus. Uždarykite langus, duris, bet durų neužrakinkite. 

3. Negrįžkite į pastatą. 

4. Išėję likite sutartoje vietoje. 

 

Svarbu.  

1. Jeigu išėjimo durys uždarytos, įsitikinti, ar tas kelias saugus, ar  durys nėra karštos, ar nėra dūmų. 

Rekomenduojama pridėti ranką prie viršutinės durų dalies, jeigu jaučiamas karštis, įkaitusi durų rankena, 

patartina ieškoti kitų išėjimo kelių. 

2. Jeigu iš patalpos išeiti negalima, dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina uždaryti patalpos 

duris ir, jei yra galimybė, užsandarinti duris drėgnomis medžiagomis, pilti vandenį ant durų. Jeigu 

yra galimybė, telefonu informuoti apie savo buvimo vietą, pakabinti ant lango ryškų daiktą, būti prie 

lango, šauktis pagalbos. 

3. Jei dūmai prasiskverbė į patalpas, apsaugoti kvėpavimo takus natūralaus audinio medžiaga, judėti, 

kiek galima, arčiau grindų. 

4. Užsidegus drabužiams – nebėgti, griūti ant žemės, užsidengti veidą ir voliotis. 

5. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai, mokiniai, lankytojai turi nedelsdami  susirinkti sutartoje 

vietoje saugiu atstumu (stadione). Mokinius suskirsto į klases pamoką vedę mokytojai ir patikrina 

pagal sąrašus. 

6. Darbuotojus patikrina pagal sąrašą budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. 

7. Pradinių klasių mokiniai su mokytojais renkasi stadiono kairėje pusėje, pagrindinės mokyklos 

mokiniai su mokytojais – centre, gimnazijos – dešinėje stadiono pusėje. Būriuojamasi pagal klases 

paliekant didesnius atstumus, kad būtų akivaizdžiai matomos atskiros klasės. 

8. Po evakuacijos iš kabineto mokytojas susitarimo vietoje turi iš naujo suskaičiuoti išėjusius mokinius, 

žinoti, ko nėra, pačiam stebėti situaciją ir nedelsdamas pranešti, ar visi sėkmingai evakavosi (pamokoje 

buvusių ir išėjusių mokinių skaičių).  

 

Gesinkite gaisrą tik būdami tikri, kad tai saugu! Nerizikuokite! 


