3ο ΓΕΛ Ρεθύμνης

Σχολ. Έτος : 2017-18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κωδικός
Εργασίας

ΣΥΜΒΟΛΑ

Κ1-Κ5
Κ13-Κ14

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διδάσκοντες
Καθηγητές (εφόσον
υπάρχουν) την
συγκεκριμένη ώρα,
στις αίθουσες 1 έως 5,
13 και 14.

-

-

(1)

ΚΦ

Διδάσκων Καθηγητής
(εφόσον υπάρχει) στο
εργαστήριο Φυσικής.

Καθηγητής Σκάλας στο
ισόγειο

-

(2)

ΚΣ ισογείου

ΚΦ
(3)

Επιλογή : από το Γραφείο
Καθηγητών, ή ο Κ2
(αμέσως μετά την έξοδο
των μαθητών από την
αίθουσα 2 – δεν πάει στο
Γραφείο Διεύθυνσης,
αλλά πάει στην σκάλα).

Επιλογή : ο διδάσκων ή ο
Κ5 - (αμέσως μετά την
έξοδο των μαθητών από
την αίθουσα 5 – δεν πάει
στο Γραφείο Διεύθυνσης,
αλλά κάνει τις
παραδίπλα ενέργειες,
αφού αδειάσει η
αίθουσά του 5).

-

-

-

Σελίδα : 1/5

Κατά τη διάρκεια του σεισμού.
1) Προτρέπουν τους μαθητές να
προφυλάξουν τα κεφάλια τους ή κάτω
από τα θρανία ή με τα χέρια ή με κάποιο
βιβλίο ή με την τσάντα τους.
Μετά την λήξη του σεισμού.
1) Παίρνουν το απουσιολόγιο.
2) Στέκονται κοντά στη πόρτα μέσα ή έξω
από την αίθουσα και προτρέπουν τους
μαθητές, να κατευθύνονται προς την
έξοδο, με τα κεφάλια καλυμμένα και ο
ένας πίσω από τον άλλο, σε σειρά και
όχι όλοι μαζί.
3) Αφού ελέγξουν και βεβαιωθούνε ότι η
αίθουσα έχει αδειάσει, κατευθύνονται
στο γραφείο Διεύθυνσης, (εκτός αν
έχουν άλλη υποχρέωση, σύμφωνα με
το σχέδιο) όπου αν δεν τους δοθεί
εντολή να προσφέρουν κάποια άλλη
βοήθεια, έχοντας πάντα μαζί τους το
απουσιολόγιο, κατευθύνονται στο
προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης,
το γηπεδάκι του μπάσκετ στο Parking.
Παίρνει θέση στη σκάλα και κάνει τα
παρακάτω :
Προτρέπει όσους κατεβαίνουν από τον
όροφο να κατευθυνθούν στην δυτική έξοδο.
Ενημερώνει το Γραφείο Διεύθυνσης.
Περιμένει εντολές.

Κλείνει τον Γενικό Διακόπτη του ρεύματος.
Παίρνει την «ετικέτα ελέγχου».
Ελέγχει, το πατάρι, το WC και την
Αρχειοθήκη για εγκλωβισμένους. Παίρνει το
κουτί πρώτων βοηθειών και την «ετικέτα
ελέγχου».
Ενημερώνει το Γραφείο Διεύθυνσης.
Περιμένει εντολές.
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ΙΣΟΓΕΙΟ

Κωδικός
Εργασίας

(4)

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Καθηγητής Διαδρόμου ισογείου
- Επιλογή : από το Γραφείο
Καθηγητών, ή ο Κ3 - (αμέσως
μετά την έξοδο των μαθητών
από την αίθουσα 3, δεν πάει στο
Γραφείο Διεύθυνσης, αλλά κάνει
τις παραδίπλα ενέργειες, αφού
αδειάσει η αίθουσά του 3).
Καθηγητής βορεινής Αυλής Επιλογή : από το Γραφείο
Καθηγητών, ή ο Κ1 - (αμέσως
μετά την έξοδο των μαθητών
από την αίθουσα 1, δεν πάει στο
Γραφείο Διεύθυνσης, αλλά κάνει
τις παρακάτω ενέργειες, αφού
αδειάσει η αίθουσά του 1).
Καθηγητής Εξόδου (παίρνει
θέση στη πόρτα της αυλής) Επιλογή : η Φύλακας ή από το
Γραφείο Καθηγητών.

ΚΔ ισογείου

ΚΑ
(5)

(6)

ΚΕ

-

-

-

-

Φροντίζει για την ομαλή έξοδο των
μαθητών, σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ».
Ενημερώνει τους Επισκέπτες να
ακολουθήσουν την κανονική
διαδικασία.
Ενημερώνει το Γραφείο Διεύθυνσης
για την κατάσταση του ισογείου.
Περιμένει εντολές.
Κατευθύνει τους Μαθητές, που
εξέρχονται του κτηρίου, προς την
έξοδο.
Ενημερώνει το Γραφείο Διεύθυνσης
για την κατάσταση της αυλής.
Περιμένει εντολές.

Ανοίγει την καγκελόπορτα της
αυλής.
Σταματά την κυκλοφορία.
Κατευθύνει τους μαθητές μέσα στο
γήπεδο του μπάσκετ στο Parking.

ΟΜΑΔΑ για ΑμεΑ και για τραυματίες.
(τουλάχιστον 3 για βοήθεια)

Κωδικός
Εργασίας

(7)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ
-

Οι καθηγητές παράλληλης στήριξης.
Ο Κ4 και ο Κ12
Οι Καθηγητές που πήραν εντολή από
το Γραφείο Διεύθυνσης.

Σελίδα : 2/5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μόλις εξέλθουν οι Μαθητές
από τις αίθουσες όπου
υπάρχουν ΑμεΑ ή
τραυματίες, και χωρίς να
παρεμποδίζονται οι έξοδοι
του κτηρίου, φροντίζουν για
την μετακίνηση ή μεταφορά
τους στο χώρο συγκέντρωσης.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ

ΟΡΟΦΟΣ
Κωδικός
Εργασίας

ΣΥΜΒΟΛΑ

Κ6-Κ12

(8)

ΚΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διδάσκοντες
Καθηγητές (εφόσον
υπάρχουν) την
συγκεκριμένη ώρα,
στις αίθουσες 6 έως 12.

-

-

Διδάσκον Καθηγητής
(εφόσον υπάρχει) στο
εργαστηρίου Η/Υ.

-

ΚΔ ορόφου
(9)

Καθηγητής Διαδρόμου
ορόφου - Επιλογή :
από το Γραφείο
Καθηγητών, ή ο Κ6.

-

Σελίδα : 3/5

Κατά τη διάρκεια του σεισμού.
1) Προτρέπουν τους μαθητές να
προφυλάξουν τα κεφάλια τους ή κάτω
από τα θρανία ή με τα χέρια ή με κάποιο
βιβλίο ή με την τσάντα τους
Μετά την λήξη του σεισμού.
1) Παίρνουν το απουσιολόγιο.
2) Στέκονται κοντά στη πόρτα μέσα ή έξω
από την αίθουσα και προτρέπουν τους
μαθητές, να κατευθύνονται προς την
έξοδο, με τα κεφάλια καλυμμένα και ο
ένας πίσω από τον άλλο, σε σειρά και όχι
όλοι μαζί.
3) Αφού ελέγξουν και βεβαιωθούνε ότι η
αίθουσα έχει αδειάσει, κατευθύνονται
στο προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης,
το γηπεδάκι του μπάσκετ, (αν δεν έχουν
άλλη υποχρέωση, σύμφωνα με το σχέδιο)
και έχοντας πάντα μαζί τους το
απουσιολόγιο.
Φροντίζει για την ομαλή έξοδο των μαθητών,
σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ».
Ενημερώνει τους Επισκέπτες να
ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία.
Ενημερώνει τους Κ10 και Κ11 του εξώστη, για
να αρχίσουν να εξέρχονται.
Κλείνει το Γενικό Διακόπτη ρεύματος και
παίρνει την «ετικέτα ελέγχου».
Ενημερώνει το Γραφείο Διεύθυνσης για την
κατάσταση του ορόφου.
Περιμένει εντολές.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Κωδικός
Εργασίας

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
-

Γραφείο
Διεύθυνσης
(10)

(Διευθύντρια και
Υποδιευθυντές)

-

Συλλέγει πληροφορίες από τους Καθηγητές.
Δίνει εντολή για κάποιες ενέργειες ή τους κατευθύνει προς τον
χώρο συγκέντρωσης.
Ενημερώνει τηλεφωνικά ή με αγγελιοφόρο την Δ.Δ.Ε.
Οι Επισκέπτες ενημερώνονται να ακολουθήσουν την κανονική
διαδικασία.
Παίρνει τις «Καταστάσεις» με τα τηλέφωνα των Μαθητών και
κατευθύνεται προς τον χώρο συγκέντρωσης.

ΤΕΛΟΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Κωδικός
Εργασίας

ΣΥΜΒΟΛΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
-

Γήπεδο μπάσκετ στο Parking
-

(11)

-

-

(12)

Φύλακας

-

Ελέγχουν τους παρόντες σύμφωνα με τα
«Απουσιολόγια».
Ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
του Σχολείου.
Ειδοποιούν τηλεφωνικά τους γονείς όπου είναι
αναγκαίο.
Ελέγχει την αυλή για εγκλωβισμένους ή
τραυματισμένους.
Ελέγχει τις εξωτερικές τουαλέτες για
εγκλωβισμένους.
Ενημερώνει τα Γραφεία Διεύθυνσης του Γυμνασίου
και του Λυκείου.
Ενημερώνει τους Επισκέπτες να ακολουθήσουν την
κανονική διαδικασία.

Σελίδα : 4/5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑ

Χ1 – Χ2 – Χ3 – Χ4

Κ1 – Κ2 – Κ3 κ.λπ.
ΚΦ
ΚΥ
ΚΣ
ΚΔ
ΚΕ
ΚΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Χρόνος» εξόδου από τις αίθουσες, μετά τη λήξη του
σεισμού.
Χ1 = Εξέρχονται αμέσως.
Χ2, Χ3, Χ4 = Εξέρχονται μετά από άλλες αίθουσες με
μικρότερο Χ… και σύμφωνα με τις οδηγίες των «Σχεδίων»
εκκένωσης.
Διδάσκων Καθηγητής στην αίθουσα 1 – 2 – 3 κ.λπ. τη
συγκεκριμένη ώρα.
Ο Διδάσκων Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσικής τη
συγκεκριμένη ώρα.
Ο Διδάσκων Καθηγητής στο Εργαστήριο Η/Υ τη συγκεκριμένη
ώρα.
Καθηγητής στη σκάλα, σύμφωνα με τις οδηγίες των
«Σχεδίων» εκκένωσης.
Καθηγητής στο Διάδρομο, σύμφωνα με τις οδηγίες των
«Σχεδίων» εκκένωσης.
Καθηγητής σε Έξοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες των «Σχεδίων»
εκκένωσης
Καθηγητής στην Αυλή, σύμφωνα με τις οδηγίες των
«Σχεδίων» εκκένωσης

Σελίδα : 5/5

