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MIS SEE EVAKUATSIOON ON? 

 Evakueerumine – hoonekompleksis viibivate 

inimeste sunnitud väljumine  

 Evakueerimine - hoonekompleksis viibivate 

inimeste sunnitud väljatoomine 

 Ohustatud hoonest ja territooriumilt ohutusse 

liikumine ja seal viibimine kuni 

päästemeeskond on andnud loa lahkuda 

 



MILLAL EVAKUEERUDA 

 Evakueerumisega alustatakse siis, kui 

häirekellad peale käivitumist jäävad tööle või 

nad käivituvad teistkordselt. 

 Evakueerumisel suitsu täis ruumist tuleb 

hoiduda madalale (käpuli), kuna madalamal on 

õhus vähem mürgiseid                    

põlemisjääke.  

 



KUIDAS EVAKUEERUDA 

 Kuula täpselt õpetajat, kellega koos viibid!   

 Järgi saadavaid evakuatsioonijuhiseid! 

 Kõrgematele korrustele tagasiliikumine on 

keelatud! 

 Väljumiseks kasuta kõige lähemat ja ohutumat 

evakuatsiooniteed!  

 Evakuatsiooni ajal liigu otse hoonest välja, ei 

sisene garderoobi riiete järele! 

 



PEAMINE ON JÄÄDA RAHULIKUKS! 

 Liikumine väljapääsude poole peab olema 

rahulik.  

 Õpilased ei tohi joosta ja üksteisest mööda 

tormata!  



KUIDAS LIIKUDA? 

 Koridorides liigu paarikaupa, liikudes pimedas 
koridoris hoia ühe käega kontakti seinaga ja liigu 
aeglaselt! 

 Kui teele tekib takistus (nt suitsutsoon), siis tuleb 
liikumissuunda muuta ja kasutada teist teed! 

 Hädaväljapääse kasuta siis, kui evakuatsiooniteid 
ei ole võimalik kasutada! 

 Õpetaja lahkub viimasena klassist, kontrollib üle 
ka WC-d! Ennast kuskile peita ei tohi! 

 Olles majast väljas, liigu ruttu kogunemiskohta, et 
mitte takistada päästjaid! 

 

 



KUI EI OLE VÕIMALIK VÄLJUDA 

 Kui evakuatsiooni ajal selgub, et ei ole võimalik 
hoonest väljuda suitsutsooni läbimatuse pärast, 
sisene lähimasse klassi või ruumi, sulge enda järel 
ruumi uks!  

 Võimalusel kasta veega või muu mittepõleva 
vedelikuga märjaks käterätid või riided ja pane 
need ukse avasse, nii  vähendad suitsu ja 
mürgiste gaaside sattumist ruumi. 

 Kui kaasas pole õpetajat, siis teavita enda 
asukohast häirekeskust 112. Ava aknad, anna 
enda asukohast märku: vehi kätega, hüüa appi! 

 



KOGUNEMISKOHT  

 Kogunemiskoht on: 

 soojal aastaajal staadion 

 külmal aastaajal pallihall 

 



LOENDUS 

 Kui oled majast väljunud, siis mine oma 

õpetajaga kogunemiskohta! 

 Kui tunnid on läbi või Sul pole tundi, siis liitu 

õpetajaga, kellega olid koos viimases tunnis! 

 Järgi täpselt õpetaja korraldusi! 

 Püsi paigal, ära minna ei tohi enne, kui selleks 

on luba antud! 

 Käitu viisakalt, rahulikult ja vaikselt! 

 



EVAKUEERUMINE VAHETUNNI AJAL 

 Häiresignaali kuuldes liigu võimalikult kiiresti kogunemiskohta, 

järgides evakuatsioonimärgistust. 

 Otsi kogunemiskohas üles õpetaja, kelle tund sul oli viimane. 

 Püsi koos klassiga seni, kuni päästetööde juht annab edasised 

korraldused. 

 Kogunemiskohas loeb õpetaja õpilased üle. 

 Puudujate korral tuleb koos klassiga teha kindlaks, kas õpilane on 

puudunud kogu päeva, kas keegi jäi majja (tualettruumi, 

raamatukokku, läks poodi). Jaga õpetajaga seda, mida tead! 

 Igas klassis tuleb kasutada n-ö naabrivalvet: küsida kõigilt, kas 

pinginaaber oli enne kohal ja kas ta on nüüd kohal. 

 Õpetaja edastab andmed kõikide õpilaste kohta, et teha kindlaks, 

kas kõik õpilased on majast väljunud, kes seal enne olid! 



EVAKUEERUMINE PÄRAST TUNDE 

 Häiresignaali kuuldes liigu võimalikult kiiresti 
kogunemiskohta, järgides 
evakuatsioonimärgistust. 

 Kui Sa viibid sel hetkel huviringis, siis täida 
huviringi juhi või õpetaja korraldusi ning liigu 
välja koos temaga! 

 Kogunemiskoht on: 

 soojal aastaajal staadion 

 külmal aastaajal pallihall 

 

 



JÄTA MEELDE! 

 Liigu väljapääsu poole! 

 Jäta asjad maha! 

 Treppide juures on ülevalt tulijatel eesõigus! 

 Suitsus hoidu madalale! 

 Vajadusel kaitse oma hingamisteid (suu, nina) kasutades 
mistahes riideeset! 

 Mine kogunemiskohta oma õpetaja juurde! 

 Kui on vahetund või sul on tunnid läbi, siis mine õpetaja 
juurde, kelle tund oli viimane! 

 Anna päästjatele tõest infot – kui keegi jäi klassi, siis ütle 
seda. Kui tead aga, et keegi on hoopis kodus, siis anna ka 
seda teada! 

 


