KIVONAT
a Hello Tábor és Erdei Iskola
BALESETVÉDELMI és TŰZVÉDELMI szabályzatából
A nyár folyamán a táborban lakó tanulóknak és nevelőknek fontos feladata és közös érdeke,
hogy a tábori tevékenységek, programok alatt betartsák, illetve betartassák az alapvető
balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
Balesetvédelem
1. Elsősegélyt, gyógyszeres ellátást első fokon - felelősségvállalása mellett - a tanár
végezhet.
2. Az étkezőben, hálókban, a tábor területén a tisztaságot és a rendet meg kell tartani és
erre szükség esetén mások figyelmét is fel kell hívni.
3. Az eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Sérült, vagy hibás eszközzel
tevékenykedni tilos. Mindennemű meghibásodást azonnal jelenteni kell a nevelőknek,
illetve a gondnoknak.
4. Balesetveszélyes eszközökkel (szúró-, vágóeszköz, üveg stb.) játszani, figyelmetlenül
dolgozni tilos.
5. Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet haladéktalanul jelenteni kell a nevelőknek,
illetve a gondnoknak.
6. A szabadtéri játékokat fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve szabad csak
használni.
7. Terepmunka, állatok, növények és talaj érintése után szappannal kezet kell mosni.
Vadon termő bogyók, saját szedésű termések, füvek fogyasztása életveszélyes és tilos.
8. Emlősállatokkal (akár élő, akár nem) még közvetve sem szabad érintkezni. Kóbor,
gyanús viselkedésű vagy elhullott állat észlelését jelenteni kell a nevelőknek, illetve a
gondnoknak.
9. A kullancsokat minél előbb el kell távolítani, melyhez a kísérő segítségét kell kérni.
Minden nap, legkésőbb az esti tisztálkodáskor alapos ellenőrzést kell végezni.
10. A megszokottól eltérő közérzetet, betegséget, ezek elő- és kísérő jeleit, balesetet
(beleértve a jelentéktelennek tűnőt is) a nevelőknek jelenteni kell, akik belátásuk
szerint intézkedni hivatottak.

Tűzvédelem
1. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint
vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani,
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
2. Csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata
esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
3. Az elektromos árammal működő gépet, berendezést és egyéb készüléket a
tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a
készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatosan üzemre lettek
tervezve.
4. A meghibásodott elektromos berendezést használni tilos, a meghibásodás tényét –
lehetőleg annak észlelését követően azonnal – a nevelőknek, illetve a gondnoknak kell
jelezni.
5. Dohányzás csak a kijelölt helyen lehetséges! A dohányzóhelyet égő cigarettával
elhagyni nem szabad, égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan
helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
6. A szobákban kávéfőzőt, kiegészítő fűtőberendezést (pl. hősugárzót) üzemeltetni nem
szabad.
7. Tábortüzet csak tanári felügyelet mellett, a kijelölt tűzrakó helyen szabad rakni.
8. A tűzoltó készüléket még ideiglenesen sem szabad áthelyezni.
9. Aki tüzet észlel, köteles hangos kiáltásokkal azt jelezni (Tűz van! Tűz van!), majd a
kárelhárítást lehetőségeihez képest megkezdeni. Tanuló tüzet nem olthat. A legkisebb
tűzesetet is haladéktalanul jelenteni kell a nevelőknek, a gondnoknak (Németh Anikó
+36-30-541-5274), valamint a tűzoltóságnak a 105, vagy 112-es telefonszámon, illetve
a megbízott tűzvédelmi szolgáltatónak (PIRICOOP Bt., +36-72/327-329)
A tűzjelzés alkalmával - a 105, vagy 112-es telefonszámon a bejelentést végző
személynek - az alábbiakat kell közölnie:
-

a tűzeset, káreset pontos helyét, címét,
mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
van-e emberélet veszélyben,
a jelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.

