O que é?

Procedimento

O plano de abandono é o procedimento utilizado para a retirada de pessoas
de áreas de risco em situações de emergência.

Ao ouvir o alarme de incêndio ou receber instruções de
funcionários para o abandono da edificação, devem ser
tomadas as seguintes ações:

Como funciona?

Atribuições:
Alunos – O mais próximo à porta guiará os colegas até o corredor,
formando uma fila indiana ao lado da parede. Orientados pelo professor,
seguirão até o ponto de encontro indicado.
Portaria – Abrirá as portas para a saída e impedirá a entrada de pessoas na
edificação, salvo as equipes de resgate.
Inspetoria – Indicará, nos corredores, o caminho mais seguro e organizará a
saída.
Profissionais de limpeza – Verificarão se os banheiros estão vazios.

• Manter a calma.
• Estando em sala de aula, levantar-se e sair do local,
levando apenas os documentos e o celular, desde
que caibam nos bolsos (o importante é estar com as
mãos livres, sem carregar nada).

Arquibancadas

SI 1

Arquibancadas

Quadra

PE 1

• Seguir o sentido da sinalização de emergência.
• Andar rápido e não correr.
• Não se dirigir a andares mais altos.
• Não utilizar elevador, pois será desligado.

Professores – Orientarão seus alunos a dirigir-se para fora da sala, sem levar
o material.

• Não retornar ao local de origem sob hipótese
nenhuma.

Manutenção – Desligará a chave geral de energia elétrica, quando solicitado.

• Não se dirigir aos banheiros.

Brigada de Incêndio – Caracterizada pelo cordão vermelho no crachá,
auxiliará a identificar a emergência, guiando os alunos até o ponto de
encontro, e conduzirá alunos/funcionários com dificuldade de locomoção
ou para atendimento médico.

• Descer as escadas sempre pelo lado direito
(permitindo a subida de equipes de resgate).
• Permanecer no ponto de encontro até novas
instruções.

Pontos de Encontro - PE
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Locais para onde serão direcionados todos os
funcionários e alunos. Exclusivamente nos simulados,
o ponto de encontro será no pátio em frente às
cantinas. Em uma ocorrência real, será na calçada da
Rua 24 de Maio.
Observe as imagens da localização do Ponto
de Encontro:

SI Simulado

Ponto de Encontro 1 - Pátio em frente às
cantinas com acesso a Rua 24 de Maio.

Avenida Visconde de Guarapuava

Administrativo – Organizará os pontos de encontro.

• Seguir a orientação dos funcionários para o ponto
de encontro.

PE 2

PE 2

Ponto de Encontro 2 - Quadras do ginásio com
saídas para a Rua Visconde de Guarapuava.

SI 2 Simulado

Rua 24 de Maio

Ao ser constatada uma emergência, a direção da unidade, após análise,
determinará a retirada imediata de todos da edificação, por meio do
acionamento do alarme sonoro.

