Znaki ewakuacyjne

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej i drzwi
ewakuacyjne stosuje się do oznakowania drzwi
skrzydłowych przegradzających ustaloną drogę
ewakuacyjną w tym także wyjściowych do przedsionka
poza drogami, o których mowa przy znaku wyjście
ewakuacyjne. Znakowi drzwi ewakuacyjne powinien
towarzyszyć znak kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej. Znaki te umieszcza się razem na
drodze
ewakuacyjnej,
chyba,
że
drzwi
są
bezpośrednio widoczne. W sytuacji, kiedy zmienia się
kierunek drogi ewakuacyjnej za drzwiami skrzydłowymi
przegradzającymi tą drogę należy te dwa znaki
umieścić
razem
nad
drzwiami
skrzydłowymi
w określonym wariancie. W sytuacji, gdy droga
ewakuacyjna nie będzie zmieniała kierunku umieszcza
się jedynie znak drzwi ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne

Należy
stosować
do
oznakowania
drzwi
przegradzających ustaloną drogę ewakuacyjną, takich
jak:
−
Wyjście ewakuacyjne

−
−

−

wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których
są wymagane co najmniej dwa takie wyjścia,
wyjścia prowadzące z budynku, innego obiektu
budowlanego na zewnątrz,
wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej
w tym na obudowaną i zamkniętą klatkę
schodową
w
budynkach
wysokich
i wysokościowych,
wyjścia prowadzącego przez przedsionek drzwi
wyjściowych z przedsionka.

Znak ten należy umieszczać nad wyżej wymienionymi
drzwiami.
Znak ten umieszcza się na drzwiach przesuwanych
wyjścia ewakuacyjnego. Strzałka na znaku wskazuje
kierunek otwierania tych drzwi.

Przesunąć w celu otwarcia

Znaki te stosuje się w celu oznakowania miejsc,
w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwość,
a mianowicie gdy:
•
•

nie jest widoczny znak wyjście ewakuacyjne
lud drzwi ewakuacyjne,
widoczny jest więcej niż jeden znak wyjście
ewakuacyjne a ludzie zgodnie z planem
ewakuacji powinni poruszać się tylko w jednym
kierunku.

Kierunek do wyjścia drogi
Znaki te umieszcza się na wysokości około 150 cm od
ewakuacyjnej
podłogi lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości
około 200 cm od podłogi i, tam gdzie jest to możliwe,
prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.
Stosuje się je wówczas, gdy droga ewakuacyjna
przebiega schodami. Umieszczane winny być:
•

•
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w dół

•

na ścianie przylegającej do tego biegu
schodów którymi prowadzi droga ewakuacyjna,
jeżeli będzie on widoczny z korytarza lub
pomieszczeń wychodzących bezpośrednio na
schody,
nad drogą ewakuacyjną prostopadle do
kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodów
którym przebiega doga ewakuacyjna,
nad
drzwiami
przegradzającymi
drogę
ewakuacyjną, jeżeli bezpośrednio za nimi
znajdują
się
schody
usytuowane:
na
przedłużeniu
dotychczasowej
drogi,
prostopadle do dotychczasowej drogi, przy
czym droga ewakuacyjna prowadzi na bliższy z
biegów tych schodów.

Znaki te umieszcza się na wysokości około 150 cm od
podłogi, lub nad droga ewakuacyjną na wysokości
około 200 cm od podłogi i tam gdzie jest to możliwe
prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w
górę

Umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego,
otwieranych pod wpływem pchnięcia.

Pchać, aby otworzyć

Umieszczany na drzwiach, otwieranych pod wpływem
pociągnięcia

Ciągnąć, aby otworzyć

Stosowany tam gdzie niezbędne jest stłuczenie szyby
w celu uzyskania możliwości wyjścia, dostępu do
klucza lub systemu otwarcia.

Stłuc, aby uzyskać dostęp

