Guía de actuación. Xefe de Emerxencia.
Simulacro ou emerxencia.
-

Directora ou, en ausencia, Vicedirectora ou Cargo Directivo de garda.

Se está en clase encomenda o grupo ó profesor mais próximo.
1.- Avalía a situación e determina a evacuación.
2.- Comproba e manda avisar á Xefa de Estudos, para que acuda á
conserxería. En caso de ausencia da Xefa de Estudios nomeará outro
cargo ou profesor para que actúe como Coordinador Xeral.
3.- Avalía a idoneidade das vías de evacuación.
cambios comunícaos á Coordinadora Xeral.

En caso de realizar

4.- Ordena aos bedeis comprobar as portas de evacuación, aplicando as
súas guías de actuación. En caso de haber un único bedel asignar os
puntos 5, 6 e 7 da guía de un só bedel a outra persoa .
5.- Comprobada a apertura, ordena

o

toque de alarma para a

evacuación total.
6.- [Só en caso de emerxencia] Chama telefónicamente ás axudas externas
(112) dándolle os datos:
o

Nome do Centro e persoa que chama

o

Descrición do suceso

o

Localización e accesos

o

Número de ocupantes

o

Existencia de vítimas

o

Medios de seguridade propios

o

Medidas adoptadas

o

Tipo de axuda solicitado

o

Número do teléfono móbil de contacto
7.- Manda a un bedel avisar telefónicamente á vivenda do Conserxe para
que evacúen [tecla 3 do teléfono de conserxería].
8.- Asegúrase da apertura das portas de evacuación cara os patios, da porta
do aparcamento para a entrada de axudas externas, da evacuación de
visitas e ordena a desconexión do subministro eléctrico do Centro. (A partir
de agora o teléfono do Centro deixa de estar operativo).
9.- Recibe ás axudas externas completando a información e facilita a súa
actuación.
10.- Diríxese ó posto de Control, situado no xardín diante da entrada ó
edificio.

Guía de actuación.
Xefe de Emerxencia.

Guía de actuación.
Xefe de Emerxencia.

(Directora ou cargo de garda)

(Directora ou cargo de garda)

1.- Decidir evacuación.
Contactar coa coordinadora xeral.
2.- Ordenar comprobar apertura portas.
Ordenar toque alarma.
3.- Chamar ao 112.
4.- Mandar chamar vivenda bedel
e desconectar corrente.
5.- Atender ás axudas externas.
6.- Posto de Control.
Comprobar a evacuación.
7.- Ordenar o regreso ás aulas.
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