Załącznik nr 1
Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Wystawców XII Jarmarku
św. Stanisława, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
W oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.
2009.178.1380 j.t. późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719), na terenie wystawowym XII Jarmarku św.
Stanisława zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego
rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
I. Obowiązki Wystawcy
1. Wystawca jest zobowiązany przydzielone mu stoisko użytkować i utrzymywać
w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania pożaru.
2. Materiały użyte do budowy stoisk oraz stałe elementy wystroju powinny być niepalne
lub zabezpieczone środkami ogniochronnymi do stopnia trudnozapalności.
3. Zabrania się przechowywania na terenie targowym materiałów pożarowo
niebezpiecznych, tj.:
a) cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,
b) gazów palnych,
c) ciał stałych wytwarzających w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne,
d) ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu,
e) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
f) ciał stałych palnych utleniających o temperaturze rozkładu poniżej 21°C,
g) ciał stałych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C,
h) materiałów mających skłonności do samozapalenia.
4. Ponadto zabrania się:
a) składowania i eksploatowania na terenie targowym butli z gazem propan-butan,
b) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
celom ewakuacji,
c) uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych,
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
d) ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację
osób i mienia,
e) używania otwartego ognia,
f) przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do
temperatury przekraczającej 100°C,
g) użytkowania elektrycznych urządzeń ustawionych bezpośrednio na podłożu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami
określonymi przez producenta.
II. Instalacje i urządzenia techniczne
1. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się
eksploatacji urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do
powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia.
2. Należy unikać tymczasowych połączeń do zasilania urządzeń.
3. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi mogą być
eksponowane jedynie z wyłączonym silnikiem. Zbiornik paliwa może zawierać

jedynie ilość paliwa niezbędną do opuszczenia Jarmarku. Zbiornik paliwa musi być
zamknięty.
4. Nie można korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, wszelkie usterki należy
zgłaszać Organizatorowi Jarmarku.
5. Należy przestrzegać zasady niewłączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu
odbiorników prądu elektrycznego, mogących spowodować jej przeciążenie.
6. Należy wyłączać spod napięcia wszelkie odbiorniki na stoisku po zakończeniu
Jarmarku w danym dniu.
III. Zachowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia
1. Zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki,
b) biuro Organizatora Jarmarku, tel. 25 794 31 01,
c) w przypadku braku połączenia, Państwową Straż Pożarną, tel. 998 lub numer
alarmowy 112.

