Załącznik nr 2

WYCIĄG Z INSTRUKCJI
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO TERENÓW TARGOWYCH
Instrukcja powyższa ma za zadanie zapoznanie UŻYTKOWNIKÓW (wystawców,
realizatorów zabudowy i innych uczestników targów, wystaw organizowanych na
terenach targowych Expo-Łódź oraz najemców terenów targowych Expo-Łódź) z
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz obowiązkami z nich
wynikającymi.
Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią integralną część Regulaminu –
Umowy i określają obowiązki wszystkich UŻYTKOWNIKÓW w zakresie prawidłowego
zagospodarowywania i budowy stoisk wystawienniczych.

Celem wyeliminowania i ograniczenia możliwości powstania pożaru na terenach targowych Expo-Łódź
należy szczególnie zwracać uwagę na:
- bezwzględne przestrzeganie zakazu posługiwania się otwartym ogniem,
- prawidłowe posługiwanie się substancjami łatwopalnymi,
- wykonywanie prac pożarowo - niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub
wybuchu,
- prawidłowe zabezpieczenie prac spawalniczych i z otwartym ogniem,
- pełną sprawność urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich prawidłową eksploatację,
- zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami magazynowanie i składowanie substancji pożarowo niebezpiecznych,
- palenie tytoniu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
- bezwzględne stosowanie się do otrzymanych wytycznych w zakresie warunków budowlanomontażowych i bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
Celem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu prac pożarowo - niebezpiecznych wykonawcy tych prac
mają obowiązek ustalenia z kierownikiem Hali „Expo” oraz „Expo-Łódź” zasad ich prowadzenia.
Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Hali „Expo”
oraz Expo-Łódź.
W przypadku zaistnienia pożaru osoba, która zauważyła pożar ma obowiązek natychmiastowego
powiadomienia:
- Straży Pożarnej - tel. 998,
- osób znajdujących się w miejscu zagrożenia,
- dowódcę dyżurującej służby p.poż.,
- kierownika Hali „Expo” i „Expo-Łódź” bądź jego zastępcę,
- spikera radiowęzła.
Powiadamiając Straż Pożarną podajemy następujące informację:
- dokładny adres obiektu,
- miejsce obiektu w którym się pali i co się pali,
- czy występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających w obiekcie,
- imię i nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję osoby powiadamiającej oraz numer telefonu z którego
powiadamiana jest Straż Pożarna.
Działaniami ratowniczo-gaśniczymi kieruje kierownik hali, jego zastępca i dowódca dyżurującej służby
p.poż. do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. W/w w oparciu o ocenę sytuacji oraz wielkość
zagrożenia podejmuje decyzje dotyczące konieczności zaalarmowania innych niezbędnych służb oraz o
przeprowadzeniu ewakuacji ludzi bądź mienia. Nadzorujący
i organizujący akcją ratowniczo-gaśniczą wydaje polecenia pracownikom, najemcom i uczestnikom
imprez organizowanych w hali, którym muszą się bezwzględnie podporządkować. Pomieszczenia hali
należy opuszczać oznakowanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi bez paniki i bałaganu.
Najemcy (wystawcy) i ich pracownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego wynajętych pomieszczeń i stoisk wystawienniczych.
Szczegółowa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się do wglądu w Hali „Expo” oraz w hali
Expo-Łódź u Kierownika Hali oraz w Biurze Organizacyjnym Targów jak również w siedzibie Expo-Łódź w
Łodzi, al. Politechniki 4.
Fakt zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego UŻYTKOWNIK kwituje własnym
podpisem w umowie.

