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PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA

U slučaju potresa najvažnije je ostati pribran, miran i slijediti upute svojih nadređenih kako bismo svi iz mogućih situacija izašli bez
ozljeda i neželjenih posljedica. Uvijek moramo postupati odgovorno prema sebi i drugima.
PONAŠANJA TIJEKOM POTRESA
Djeca/učenici:
 posebno je važno da mirno slijedite upute učitelja i nemojte se bojati

 ukoliko se dogodi potres za vrijeme trajanja nastave, a nalazite se u učionici, dok traje potres i trešnja, stanite uz dulji zid učionice ;
odmaknite se od staklenih površina, ili od visokih i visećih predmeta, ormara i slično
 ukoliko niste u mogućnosti stati uz zid, čučnite ispod klupe
 zaštitite glavu jaknom, rukama ili torbom da vas u slučaju oštećenja plafona, padajući dijelovi ne bi ozlijedili
 ne napuštajte zgradu dok traje potres
 nakon smirivanja trešnje, učitelji će vas odvesti, evakuacijskim putem na zborno mjesto
 prilikom napuštanja zgrade škole, sa sobom ponesite odjeću i obuću, torbe s knjigama ostavite u razredu
 nemojte obuvati cipele u hodniku, uzmite ih u ruke i preobut ćete se izvan zgrade škole
 na zbornom mjestu mirno slušajte upute učitelja i ostanite u grupi
 nemojte koristiti mobilne telefone za kontakte s ostalim članovima obitelji jer će kontakt uspostaviti učitelji
 ne napuštajte zborno mjesto - učitelji moraju znati gdje se nalazite
 ne pokušavajte sami odlaziti svojim kućama, pričekajte upute učitelja o povratku u učionice ili o organiziranom odlasku kućama
Učitelji:
 obavezno ostanite UNUTAR zgrade dok traje potres
 zadržite prisebnost
 smjestite se ispod stabilnog stola pri čemu se djeca jednom rukom drže za nogu stola kako se ne bi pomaknuo a drugom rukom štite
glavu i vrat
 ako nema stolova čučnuti uz nosivi zid i kutove prostorije gdje nema prozora niti stvari na zidovima
 odmaknite djecu od polica, staklenih stijena, pregradnih zidova i prozora
 ne napuštajte zgradu dok traje potres
 nakon smirivanja trešnje, povedite učenike evakuacijskim putem na zborno mjesto
 ako su djeca vani odmaknuti se od zgrada, ograda, visokog drveća, električnih stupova

 najbliži izlaz uz učionicu je evakuacijski izlaz
 učenici s posebnim potrebama idu uz pratnju svog asistenta ili pomoćnika, ako te osobe nema važno je zadužiti nekog učenika
koji će biti pomoć i podrška tom učeniku, to određuje razrednik razreda
 na zbornom mjestu mirno upućujte učenike o ponašanju i ostanite u grupi
 uputite učenike da ne koristite mobilne telefone za kontakte s ostalim članovima obitelji.
 ukoliko ravnateljica ili tajnica nisu s vama na zbornom mjestu, nazovite ravnateljicu na mobitel i predajte joj izvješće o sigurnom
dolasku na zborno mjesto
 zborno mjesto je točno određeno za svaki razredni odjel i ne smije se mijenjati.
 ravnateljica će preko mrežne stranice škole objaviti podatke o zbrinutosti i sigurnosti učenika.
 ravnateljica će kontaktirati razrednike i zamoliti ih da svojim komunikacijama obavijeste sve roditelje svojih učenika o njihovoj
zbrinutosti i sigurnosti.
 uputite učenike da ne napuštaju zborno mjesto - cijelo vrijeme morate znati gdje se nalazi učenici s kojima ste napustili učionicu ;
ravnateljica će vam javiti kako i kada ćete napustiti zborno mjesto, vraćate li se u učionice ili se organizira povratak učenika kućama.
 na svakom zbornom mjestu bit će zadužen stručni suradnik i jedan učitelj koji će ponijeti torbicu za pružanje prve pomoći, ovdje je
važno da učenici koji imaju neke lijekove ili pomagala to imaju uz se u džepu svoje jakne ( pumpica za astmatičare, inzulin za
dijabetičare, …)
 ukoliko neki roditelji dođu po svoju djecu, možete ih pustiti, ali o tome morate obavijestiti ravnateljicu
 nakon svakog potresa ravnateljici predajte izvješće o sigurnosti i zbrinutosti učenika koji su s vama ; ravnateljica će, na opisani način,
obavijestiti roditelje o sigurnosti i zbrinutosti učenika.
AKO STE POD RUŠEVINAMA
 pokušajte održati prisebnost i smiriti djecu, uputite ih da se što manje kreću
 uputite djecu da prekriju usta dijelom odjeće

 lagano udarajte po cijevima ili zidu kako bi vas spasioci mogli čuti i pronaći, ukoliko vam je pri ruci možete koristit udaraljke, zviždaljke i
ostale instrumente, ( ne vičite ukoliko ne morate kako biste spriječili udisanje prašine )

PONAŠANJA NAKON POTRESA
Učitelji:
 kad prestane potres odmah izađite na predviđeni izlaz vodeći računa da povedete svu djecu i osobne stvari
 smjestite se na predviđeno zborno mjesto u dvorištu škole, budite spremni na naknadno podrhtavanje tla
 pokušajte cijelo vrijeme održati prisebnost, provjerite ima li povrijeđene djece i jesu li sva djeca izašla
 ako je dijete ozlijeđeno postupate prema protokolu o pružanju prve pomoći djetetu
 ako nisu sva djeca izašla, prebrojite uh još jednom i prvog dostupnog djelatnika uputite da se vrati u objekt i provjeri prostore – ne
smijete napustiti odgojno – obrazovnu skupinu bez osiguranog nadzora djece
 ako je prisutno više učitelja ili tehničkog osoblja jedan se vraća po dijete
 ako je zimski period, prema procjeni situacije i trenutnog stanja vratiti se naknadno po odjeću, obuću, deke
 voditi računa da se osobe ne zadržavaju dugo u prostoru i da uzmu osnovne i najnužnije stvari za djecu

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

 tajnica i računovotkinja su uz ravnateljicu, izlaze nakon trešnje na glavni izlaz i udaljuje se od školske zgrade.
 Kuhar / ica izlaze na svoj izlaz iz školske zgrade, a za vrijeme potresa stoje uz zid odmaknute od polica, i svega što bi moglo pasti na
njih.

 spremačice nakon potresa izlaze na izlaz i udaljavaju se od školske zgrade zajedno sa učenicima prema planu evakuacije
 Spremačice i domari svako jutro otključavaju ulazna vrata i sve ulaze u školu te tako otključana ostaju do završetka nastave
 Domari, nakon potresa izlaze na školsko dvorište dovoljno udaljeni kako se ne bi urušio dio zgrade na njih. Nakon potresa pregledavaju
zgradu izvana i iznutra i provjeravaju eventualne štete, gase struju, grijanje i vodu prema potrebi.
 VAŽNO je da se cijelo vrijeme pridržavamo preporuka HZJZ, odnosno svih epidemioloških mjera kako bismo sačuvali zdravlje svih
učenika i djelatnika škole.

PRIPREMNE PREVENTIVNE RADNJE ZA KOJE SU ODGOVORNI DJELATNICI ŠKOLE
 redovite godišnje vježbe na razini cijele škole
 UVIJEK znati koje izlaze koristimo prema evakuacijskom planu/ nacrtu, gdje su ključevi, gdje je zborno mjesto, svi izlazi i hodnici uvijek
moraju biti prohodni i slobodni od stvari
 primjereno razgovarajte s djecom što je potres i kako se ponašati ako dođe do njega, kroz razne situacije vježbati postupak zaštite
prilikom potresa u različitim situacijama i prostorima
 pokazati djeci najsigurnije mjesto u prostoru, označiti ih i povremeno podsjećati i vježbati
 u uređenju škole, sanitarnih čvorova, predprostora i međuprostora voditi računa o pohranjivanju opreme i pozicioniranju iste : namještaj,
police, slike moraju biti stabilne, učvršćene u zidove, teške i staklene stvari smjestite na niske pozicije
 svi učitelji će na početku školske godine dobiti Plan evakuacije i spašavanja i popis zaduženih osoba po traktovima, katovima,
objektima, popis osoba educiranih za pružanje prve pomoći i ostalog vezanog za sigurno spašavanje i zbrinjavanje, uz napomenu da se
uvijek prvo zbrinjavaju djeca i osobe zatečene u prostoru škole u slučaju potresa ili neke druge opasnosti
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