PATVIRTINTA:
Marijampolės mokyklos-darželio
„Želmenėliai“ direktoriaus
2019 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. V- 21
MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
2019–2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Vykdymo , įvykdymo terminas
Eil.
Nr.

1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Laukiamas
rezultatas
(tikslas)

Vertinimo
kriterijus

2019 m.
2020 m.
20121m.
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKĄ ŠALINANČIOS IR (AR) MAŽINANČIOS PRIEMONĖS:
Parengti Marijampolės
I ketvirtis
Direktorius
Nustatyti priemones,
mokyklos-darželio
arba jo
galimų pavojų atsiradimo
„Želmenėliai“ 2019-2021 m.
įgaliotas
rizikai mažinti ir
ekstremaliųjų situacijų
asmuo
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą
padariniams sušvelninti

2.

Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
Marijampolės mokyklosdarželio „Želmenėliai“
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą

-

3.

Peržiūrėti ir prireikus tikslinti
Marijampolės mokyklosdarželio „Želmenėliai“ galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizę

IV ketvirtis

I ketvirtis

-

I ketvirtis

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Patikslintos priemonės ,
galimų pavojų atsiradimo
rizikai mažinti ir
ekstremaliųjų situacijų
padariniams sušvelninti

-

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Nustatyti galimi pavojai,
įvertintas ekstremaliųjų
situacijų rizikos lygis ir
numatytos rizikos
valdymo priemonės

Patikslintas
mokyklosdarželio
„Želmenėliai“
ekstremaliųjų
situacijų
prevencijos
priemonių
planas
(skaičius)
Rizikos analizės
peržiūrėjimas ir
pagal būtinybę
atnaujinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Vertinimo
kriterijaus
reikšmės
įvykdymas

-

-

1

Patikslintas
planas
(skaičius)
-1

Ekstremali
ųjų įvykių
ar situacijų
prognozavi
mas,
tikimybės
nustatymas,
žalingo jų

-

Paskelbti ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą
Marijampolės
mokyklosdarželio „Želmenėliai“ interneto
svetainėje

Sudaryti galimybę
Paskelbtas
suinteresuotiems
ekstremaliųjų
asmenims gauti
situacijų
informaciją apie
prevencijos
planuojamas
priemonių
ekstremaliųjų situacijų
planas
prevencijos priemones ir
(skaičius)
jų įgyvendinimą
LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS GALIMŲ PAVOJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖ

poveikio
nustatymas
žmonėms,
turtui bei
aplinkai
1

Patvirtinus
prevencijos
priemonių
planą

Patvirtinus
prevencijos
priemonių
planą

Patvirtinus
prevencijos
priemonių
planą

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

atlikimo IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Patikrinti gesintuvus
mažinant gaisrų pavojaus
riziką

Patikrinta
gesintuvų
(skaičius)

9

Pagal
poreikį ir
vykdant
civilinės
saugos
mokymus

Pagal
poreikį ir
vykdant
civilinės
saugos
mokymus

Pagal poreikį
ir vykdant.
civilinės
saugos
mokymus

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Bus supažindinti, kaip
išvengti gaisro ir kaip
elgtis jam kilus. Bus
skatinama savimonė
gaisrinės saugos srityje,
sumažės gaisrų ir juose
žuvusių žmonių skaičius

Organizuota
priemonių
(skaičius)

1

Gavus
informaciją
apie
gręsiančią
epidemiją ir
jos metu
Iki IV
ketvirčio
pabaigos

Gavus
informaciją
apie
gręsiančią
epidemiją ir
jos metu
Iki IV
ketvirčio
pabaigos

Gavus
informaciją
apie
gręsiančią
epidemiją ir
jos metu
Iki IV
ketvirčio
pabaigos

Vaikų
slaugytoja

Mažesnė užkrečiamųjų
ligų pavojaus rizika

Rengta
informacija
paskelbus
epidemiją
(proc.)

100

Vaikų
slaugytoja

Mažesnė infekcinių bei
paviojingų užkrečiamųjų
ligų protrūkio tikimybė

Organizuota
sveikatos
patikrinimų
(skaičius)

Stichiniams ir katastrofiniams metereologiniams reiškiniams:
Informacijos ir rekomendacijų te Gavus
Gavus
9.
darbuotojams, kaip elgtis prieš
informaciją informaciją
stichinį ar katastrofinį reiškinį ir
jo metu, teokimas

Gavus
informaciją

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Bus perspėti apie
prognozuojamą stichinį ir
katastrofinį metrologinį
reiškinį bei supažindinti,

Organizuota
priemonių nuo
gautos
informacijos
(proc.)

4.

Gaisrai ir sprogimai:
Gesintuvų patikros
5.
organizavimas

6.

Informacijos
darbuotojams,
vaikams apie gaisrų pavojus, jų
padarinius,
prevencijos
priemones ir apsisaugojimo
būdus, teikimas

Pavojingos užkrečiamosios ligos:
Informacijos teikimas
7.
darbuotojams, ugdytinių tėvams
apie priemones, kurių reikėtų
imtis ligų, epidemijų metu,
siekiant apsisaugoti nuo
susirgimų.
Organizuoti privalimąjį
8.
profilaktinį darbuotojų sveikatos
tikrinimą

100

-Paskelbtas
planas
interneto
svetainėje
(skaičius)
-1

-Atlikta
gesintuvų
patikra
(skaičius)-9

kaip elgtis prieš ir
reiškinio metu
Naftos produktų išsiliejimas:
Gavus
Gavus
Gavus
10. Organizuoti darbuotojų
perspėjimą apie naftos produktų informaciją informaciją informaciją
išsiliejimą ir teikti
rekomendacijas apie
apsisaugojimo būdus.
Įvykiams transportuojant pavojingą krovinį ir transporto avarijos :
Gavus
Gavus
Gavus
11. Organizuoti darbuotojų
perspėjimą apie avariją
informaciją informaciją informaciją
transportuojant pavojingą
krovinį ir teikti rekomendacijas
apie apsisaugojimo būdus

Pavojingas radinys:
12. Teikti informaciją darbuotojams, Esant
ugdytiniams apie pavojingus
radinius, jų keliamą pavojų ir
elgesį radus pavojingą radinį

būtinybei

Esant
būtinybei

Esant
būtinybei

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Padidės darbuotojų
saugumas ir savisaugos
kultūros lygis

Organizuota
perspėjimų nuo
gautos
informacijos
(proc.)

100

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Sumažinti galimų pavojų,
susijusių su automobilių
kelių eismu, vežant
pavojingą ktovinį riziką

Organizuota
perspėjimų nuo
gautos
informacijos
(proc.)

100

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Mažinti pavojingo radinio
pavijaus riziką

Atvejų, kai rasti
sprogmenys ar
kita pavojinga
medžiaga,
skaičius

100

Padėti darbuotojams,
vaikams įsigyti būtinų
žinių apie teroristinį
nusikaltimą ir formuoti
savarankišką mąstymą

Organizuota
priemonių
(skaičius)

100

Mažesnė infekcinių bei
pavojingų užkrečiamųjų
ligų protrūkio tikimybė

Atlikta
patikrinimų
(skaičius)

100

Pranešimas apie teroristinį nusikaltimą, įkaitų paėmimas, teroristiniai išpuoliai:
Gavus
Gavus
Gavus
Direktorius
13. Informacijos darbuotojams ,
vaikams apie elgesį gavus
pranešimą apie gresiantį
teroristinį nusikaltimą ir būtinus
veiksmus ,teikimas

Maisto tarša:
14. Užtikrinti tinkamą mokyklos-

informaciją

Nuolat
darželio „Želmenėliai“ maisto
ruošimo patalpų ir aplinkos
higieną
Pastatų griuvimai:
15. Tikrinti statinio būklę, vesti Per metus
nustatytus pastatų priežiūros
žurnalus

informaciją

informaciją

Nuolat

Nuolat

arba jo
įgaliotas
asmuo

Vaikų
slaugytoja

Per metus

Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai:
Nuolat
16. Energetikos (elektros) įrenginių Nuolat
techninės būklės kontrolė

Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai:

Per metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

Mažesnė pastatų griūties
tikimybė

Statinio būklės
tikrinimas
(skaičius)

12

-Tikrinta
(skaičius)
-12

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

Mažesnė elektros tiekimo
sutrikimo ir gedimo
tikimybė

Atlikta elektros
įrenginių
profilaktinių
darbų
patikra(skaičius)

12

-Atlikta
patikrinimų
(skaičius)
-11

17.

Šildymo sistemos techninės
būklės kontrolė

Iki šildymo
sezono
pradžios

Iki šildymo
sezono
pradžios

Iki šildymo
sezono
pradžios

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

Mažesnė šilumos
energijos tiekimo
sutrikimo ir gedimo
tikimybė

Šildymo
sistemos
techninės būklės
priežiūros
fiksavimo
skaičius

1

-Atlikta
bandymų
(skaičius)
-1

DIDINANČIOS GYVENTOJŲ SAUGUMĄ GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS:
18.

Civilinės saugos mokymo
darbuotojams atysakingiems už
civilinę saugą organizavimas

Pagal
grafiką

Pagal
grafiką

Pagal grafiką

19.

2 valandų trukmės civilinės
saugos mokymų darbuotojams
organizavimas

IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo
Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

Dalyvauti privalomose
nustatytų kategorijų
civilinės saugos mokymo
kursuose
Suteikti reikiamų civilinės
saugos žinių ir gebėjimų

PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS:
Funkcinės
Stalo
Funkcinės
Direktorius
Bus įvertintas
20. Civilinės saugos pratybų
mokykloje-darželyje
„Želmenėliai“ organizavimas

pratybos

pratybos

pratybos

arba jo
įgaliotas
asmuo

ekstremaliųjų situacijų
plano veiksmingumas.
Patikrinti darbuotojų
gebėjimai valdyti tam
tikrą situaciją

_____________________________________________

Organizuota
mokymai
(skaičius)

3

-Dalyvauta
(skaičius)
-3

Organizuota
mokymai
(skaičius)

3

Organizuot
a mokymų
(skaičius)
-3

Organizuota
pratybų
(skaičius)

3

Organizuot
a pratybų
(skaičius)
-3

