Evacuarea clădirilor - In momentul alarmarii, salariaţii sunt obligaţi sã acţioneze astfel:
1. ȋnceteaza orice activitate;
2. personalul va opri instalaţia sau aparatul la care lucreazã;
3. lasã uşile deschise;
4. pãrãsesc imediat cladirea prin ieşirile de urgenţã sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenţie;
5. merg cãtre locul de adunare stabilit;
6. menţin libere cãile de acces cãtre clãdire;
7. ajutã cât este omeneşte posibil la evacuarea ȋn siguranţã a personalului propriu, a pacientilor si apartinatorilor
8. rãman ȋn afara clãdirii panã la incheierea definitiva a evenimentului.
Membrii echipei de intervenţie sunt obligati:
1. sã intre ȋn toate incãperile accesibile din zona de responsabilitate alocatã şi sã dirijeze personalul propriu, pacientii si
apartinatorii pentru evacuarea cladirii;
2. sã indrume persoanele cãtre cea mai apropiata cale / ieşire de şiguranţã;
3. sã menţinã calmul persoanelor pe timpul evacuarii;
4. sã meargã la punctul de adunare dupa evacuarea zonei;
5. sã preia controlul asupra locului de adunare şi sã se asigure cã nici o persoanã nu intrã ȋnapoi ȋn clãdire pânã la primirea
dispoziţiei;
6. sã participe la o analizã , dupa terminarea evenimentului şi sã raporteze orice dificultate intâmpinatã ȋn procesul de evacuare.
In caz de incendiu:
Şeful echipei de intervenţie va comunica pompierilor detaliile incendiului (locaţie, amplasare etc.) si vor rãmȋne la dispoziţia
acestora pe durata operaţiunii de stingere







Modul de evacuare și relocare al pacienților - Este interzisa implicarea pacientilor / apartinatorilor in organizarea
evacuarii
Pacientii si sau apartinatorii care se pot deplasa fara ajutor:
-seful locului de munca repartizeaza un responsabil medical care va orienta si conducere pacientii/apartinatorii pina in zonele de
adunare (externe claridii)
-responsabilul medical numit va dirija pacientii/apartinatorii spre iesirile de siguranta si ii va conduce in zonele de adunare
-responsabilul medical va conduce pacientii in sectiile / compartimentele medicale in care conducerea stabileste realocarea
Pacientii imobilizati din cadrul salilor de interventii chirurgicale
-medicul din cadrul salii de operatie raspunde de organizarea evacuarii pacientului:
-medicul realizeaza toate manevrele medicale astfel incit pacientul sa fie transportabil
-la indicatiile medicului, personalul medical din sala de operatii aseaza pacientul pe o targa / pat mobil
-in functie de mijlocul de transport folosit ( targa / pat ) se asigura conditiile de transport, astfel incit pacientul sa nu
cada de pe mijocul de transport
-medicul stabileste pesonalul care va realiza transportul, eventual aparatura, dispozitivele mobile necesare
-medicul supravegheza pacientul pe toata durata transportului pina la zona de adunare (externe claridii)
-sub supravegherea medicului, se va conduce pacientul in sectiile / compartimentele medicale in care conducerea
stabileste realocarea.
Pacientii imobilizati din cadrul sectiilor nechirurgicale:
-medicul din cadrul sectie / compartimentului sau in lipsa acestuia asistenta de tura raspunde de organizarea evacuarii pacientilor:
-medicul/asistenta de tura realizeaza toate manevrele medicale astfel incit pacientii sa fie transportabili
-la indicatiile medicului/asistentei de tura, personalul medical din sectie/compartiment aseaza pacientii pe targa / pat
mobil / carucior in functie de gradul de mobilizare daca patul pe care este imobilizat pacientul nu este deplasabil
-in functie de mijlocul de transport folosit ( targa / pat / carucior ) se asigura conditiile de transport, astfel incit
pacientul sa nu cada de pe mijocul de transport
-medicul / asistenta de tura stabileste pesonalul care va realiza transportul, eventual aparatura, dispozitivele mobile
necesare
-medicul / asistenta de tura supravegheza pacientii pe toata durata transportului pina la zona de adunare (externe
claridii)
-sub supravegherea medicului / asistentei de tura, se va conduce pacientul in sectiile / compartimentele medicale in
care conducerea stabileste realocarea.

Modul de evacuare al medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale
-organizarea evacuarii medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale se organieaza de catre seful locului de
munca in limita in care exista personal disponibil (prioritate in evacuare o au pacientii / apartinatorii, este interzisa implicarea
pacientilor / apartinatorilor in evacuare)
-personalul numit aduna toate medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale transportabile
-personalul numit transporta produsele in zona de adunare fara a incomoda evacuarea personalului
-personalul numit preda produsele gestionarului / gestionarilor unitatii pe baza unui proces verbal
( intocmit pe loc sau ulterior ).
Modul de gestionare a substanțelor explozive și radioactive în caz de situații excepționale
-aceste substante se vor manipula numai la recomandarilor responsabilului cu securitatea radiologică
-personalul care realizeaza evacuarea substantelor se vor echipa cu echipamente de protectie
-se vor consulta / respecta recomandarile producatorilor in ceea ce presupune evacuarea substantelor – daca exista
-se vor evacua doar substantele pentru care nu exista riscul de explozie al recipientului de depozitare si care pot fi mobilizate in
conditii de siguranta
-substantele vor fi transportate in afara cladirii in zone cit mai indepartate de zonele de adunare ale personalului, de unde vor fi
transportate in zone sigure.

