KONCEPCJA EWAKUACJI W UO
Ewakuację pracowników, studentów i mienia z obiektów Uczelni
przeprowadza się w przypadku wystąpienia zagrożeń mogących grozić
życiu i zdrowiu pracowników oraz w celu zapobieżenia powstania dużych
strat w zbiorach bibliotecznych, urządzeniach technicznych i środkach
materialnych.
Podstawowe zagrożenia dla obiektów Uczelni, które mogą powodować konieczność przeprowadzenia ewakuacji to:
- przewidywane prowadzenie działań wojennych na terenie miasta
Opola;
- skażenia TŚP lub promieniotwórcze;
- zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi lub katastrofami
pojazdów przewożących TŚP w pobliżu obiektów Uczelni.
- zagrożenie powodziowe;
- pożar obiektu;
- awarie urządzeń sieci gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych.
W pierwszej kolejności ewakuowani będą pracownicy Uczelni i studenci. W miarę istniejących możliwości technicznych i czasowych w drugiej kolejności przeprowadzona będzie ewakuacja zbiorów bibliotecznych, unikalnego sprzętu i aparatury, oraz zapasów materiałowych.
Planową ewakuację (III stopnia) prowadzić się będzie w przypadku
przewidywanych działań wojennych na terenie miasta Opola lub zaistnienia zagrożenia powodziowego (II stopnia).
W pozostałych sytuacjach będzie to ewakuacja w trybie alarmowym
a zakres działań ewakuacyjnych będzie uzależniony od zaistniałej sytuacji i rodzaju powstałego zagrożenia.
Ewakuację zarządza zakładowy Zespół Kierowania /ZK OC/, którego
kierownikiem jest Rektor, a w sytuacjach awaryjnych Administrator
obiektu.
Sygnały o zagrożeniach i ewakuacji przekazywać będzie Punkt Alarmowania.
W rejonie zbiórki zostanie dokonane sprawdzenie stanu ewidencyjnego ewakuowanej załogi przez pracownika działu spraw pracowniczych.
Z rejonu zbiórki dalsza ewakuacja załogi odbywać się będzie transportem zakładowym lub samorzutnie do miejsca ewakuacji.
Ogłoszenie ewakuacji odbywa się – głosem:
„ UWAGA! UWAGA! OGŁASZAM SYGNAŁ EWAKUACJA”.
Rejon zbiórki pracowników po ogłoszeniu ewakuacji znajduje się:
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Wytyczne Szefa OC Kraju z dnia 17 października 2008 roku” oraz opracowana
na ich podstawie „Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i
mienia na wypadek masowego zagrożenia” wprowadzają nowe definicje:
Rodzaje ewakuacji
Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z
rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I,
II i III stopnia.
Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt,
mienia z obszarów / miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu
zagrożenia dla życia, zdrowia, i mienia. Organizuje się ją na polecenie wójta, burmistrza /prezydenta miasta/. Ewakuację może także zarządzić osoba kierująca akcją
ratunkową na terenie objętym tą akcją. Kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest
każdorazowo powiadomić właściwy organ administracji samorządowej o podjętej takiej decyzji, podając w szczególności:
1) rejon, teren, obiekty lub zespół budynków dla którego zarządził ewakuację,
2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji,
3) liczbę ewakuowanych,
4) miejsce do którego dokonano ewakuacji.
Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o dokumentację przygotowaną dla
ewakuacji II stopnia.
Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów
stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku
ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia.
Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa.
Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Przygotowanie ewakuacji związanej z czasem wojny obejmuje następujące jej warianty:
– organizację ewakuacji z przewidywanych rejonów (miejsc) działań operacyjnych
Sił Zbrojnych
– organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych.
W ramach ewakuacji I, II i III stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuację zorganizowaną, jak i samoewakuację.
Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może
wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowania, itd.).

