INSTRUKCIJA Nr.11.a 8.
Izglītojamo rīcību ekstremālās situācijās
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8.1. punktu

1. Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk –
skolēns).
2. Ar instrukciju skolēnus iepazīstina skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti
mācību gada laikā, apgūstot tēmu par bērnu drošību.
3. „Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta
instruktāžas numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu.
4. Ugunsgrēka gadījumā:
4.1. Rīkojieties ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoši sauc skaļi palīgā
pieaugušo un pastāsti par redzēto.
4.2. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no
telpas.
4.3. Pēc izkļūšanas no telpas ātri sastājies pa pāriem, ja tas tev iespējams,
lai pieaugušie varētu saskaitīt bērnus.
4.4. Zvani ugunsdzēsējiem uz 112, pasakot, kas deg, savu vārdu, uzvārdu, adresi.
4.5. Uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai
pieaugušie var dūmos tevi pamanīt.
4.6. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas
augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos cilvēki
var nosmakt.
4.7. Ja nevari atstāt telpu, ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana.
4.8. Ja nevari izkļūt no telpas, mēģini radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur tu atrodies.
To vislabāk izdarīt, klauvējot ar kādu priekšmetu.
4.9. Nekrīti panikā un nelec pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi
ugunsdzēsējus – tevi noteikti izglābs.
4.10. Kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina kā tevi izglābt.
4.11. Ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl lielākas!

4.12. Ātri nogulies zemē! Piespied degošu vietu pie zemes, tad uguns liesmas ātrāk
nodzisīs.
5. Gāzes smakas gadījumā:
5.1. Steidzīgi par to pasaki pieaugušajam.
5.2. Atstāj telpu pēc iespējams ātrāk. *Zvani 114.

