ACİL DURUM EYLEM PLANI

ŞANTİYE ADRESİ: EROĞLU YAPI İSTANBUL LOUNGE PROJESİ, ALTINŞEHİR İSTANBUL CAD. KONUTBİRLİK EVLERİ KARŞISI \ KÜÇÜKÇEKMECE \ İSTANBUL
Polis
Ambulans
Jandarma
İtfaiye
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112
156
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ACİL DURUM EKİPLERİ

İSKİ
İGDAŞ

185
187

BEDAŞ
Belediye
İl Çevre Müdürlüğü
Sivil Savunma

ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ

Hastane –
Hastane –
Hastane Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü

İLK GÖRENİN HABER VERECEĞİ YERLER
1. ŞANTİYE ŞEFİ

KRİZ MASASI

İLK YARDIM EKİBİ

Acil durumların vuku bulması halinde şantiye toplantı salonunda bir kriz masası teşkil edilecektir. Bu kriz masasının üyeleri yanda belirtilen kişilerden
oluşturulmuştur.
Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan yaralılara gereken ikyardım müdehalesini yaparak duruma göre seri bir şekilde en yakın sağlık
merkezine acil nakil ambulansıyla gönderilmesini sağlamak
Olay yerine gelecek olan ambulans ve ilkyardım ekibine yardımcı olmak.
Eğer uzuv kopması varsa, kopan uzvu bulup buz içine koymak. Uzvun koptuğu yere tampon uygulamak.
Eğer vücuda kimyasal döküldüyse 15 dakika boyunca dökülen yeri bol suyun altına tutmak ve derhal kirlenmiş giysiyi çıkarmak.
Kendisini ve yaralıyı riske sokacak bir tehlike varsa yaralıyı daha güvenli bir noktaya güvenli şekilde taşımak

Yangının büyüklüğüne göre vakit kaybetmeden itfaiyeye haber vermek. (İTFAİYE : 110 )
İtfaiye gelinceye kadar yangın mahalline gelerek yangının ne tür bir yangın olduğunu belirleyip uygun yangın söndürücüler kullanılarak
yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışmak
Yangın içinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine haber vererek kurtarılmasını sağlamak
A Sınıfı yangınlar ( Katı Madde Yangınları) : Odun, kömür kağıt, ot vb. ( Su ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılacak)
YANGIN VE İNFİLAK EKİBİ
B Sınıfı yangınlar ( Sıvı Madde Yangınları) : Benzin, tiner, mazot, fuel-oil, boya vb. ( Su hariç diğer yangın söndürücüler kullanılacak)
C Sınıfı yangınlar ( Gaz Madde Yangınları) : LPG, Doğal gaz, propan vb. ( Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürücüler kullanılacaktır.)
E Sınıfı yangınlar ( Elektrik Yangınları) : Elektrik kabloları, elektrik panoları vb. (Su hariç diğer yangın söndürücüler kullanılacak)
Yangın söndürücüler rüzgarı arkaya alıcak şekilde ve ateşin merkezine tutularak kullanılacaktır.
Tüm operasyonlarda yangın ekibi kendisini kesinlikle tehlikeye atmayacaktır.
Binada öncelikle mahsur kalmış kişileri kurtarmak
En hızlı bir şekilde yangın yerine giderek yangın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda kurtarma ve tahliye çalışmasına başlamak.
Kurtarma sırasında gerekli sedye ve diğer yardımcı araçlar kullanılmak.
KURTARMA EKİBİ
Kurtarılan kişi en seri şekilde olay mahallinden tehlikesiz bir bölgeye çıkarılmasını sağlamak.
Kurtarılan kişinin ilkyardımın sağlanması amacıyla ilkyardım ekiplerine bilgi vermek
Daha sonra kurtarılması öncelikli (kritik öneme sahip) malzeme ve eşyaların yangın mahallinden uzaklaştırılmasını sağlamak.
Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir.
Acil durumlarda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrilmesi,olay yerine dışarıdan herhangi bir şekilde insanların girişinin
TRAFİK VE ÇEVRE
engellenmesi ve toplanma mahalindeki insanların güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

GÜVENLİĞİ EKİBİ

ELEKTRİK VE MEKANİK
BAKIM EKİBİ

Acil durumlarda mekanik ve elektrikle ilgili arızaların giderilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak
Elektrik panolarının ayda bir sağlamlığının kontrolünü yapmak
Su baskını sonucu ortamda biriken suyun boşaltılması mekanik ekibinin görevidir. Fakat su basan kısma girilmeden önce o bölümün
eklektriği elektrik ekibi tarafından kesilecektir.
Acil durumlarda asansörde insan olmadığı tespit edildikten sonra elektriği kesmek.
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