Käitumisjuhised üürnikele avarii- ja ohuolukordades
üliõpilaselamus Raatuse 22
Enne üliõpilaselamusse kolimist tutvuge elamu evakuatsiooniplaaniga
üliõpilasküla kodulehel www.campus.ee või üliõpilaselamu fuajee stendil.

1. Haigestumis- ja õnnetusjuhtumid
Ootamatu ja vältimatu arstiabi vajadusel helistage hädaabinumbrile telefon 112 ja
kutsuge kiirabi. Kindlasti tuleb öelda:
• kust helistate - linn, tänav, maja nr, toa nr;
• vigastuse või haiguse iseloom;
• vigastada saanute või haigestunute hulk;
• oma nimi.
Võimaluse korral püüdke anda esmaabi. Jääge kohale kiirabi saabumiseni.

2. Avariijuhtumid
Majajuhataja / administraator 5662 0215.
Tehnilistest riketest ja avariidest (elektrikatkestus, veeavarii jne) või Teie ja teiste
inimeste tervisele hoone tehnilisest seisukorrast tekkinud ohust teatage võimalikult
kiiresti majajuhatajale/ administraatorile.

3. Kuriteod
Avastades sissemurdmise, varguse või muu kuriteo, kutsuge kohale politsei
telefon 112. Kui juhtusite nägema võimalikku kuriteo sooritajat, jätke meelde
kurjategija(te) tundemärgid. Ärge hävitage kuriteo jälgi ega asitõendeid. Teatage
juhtunust esimesel võimalusel majajuhatajale / administraatorile.
Pommiähvardusest või lõhkekeha leidmisest teatage kohe hädaabinumbrile
telefon 112 ja esimesel võimalusel majajuhatajale / administraatorile. Takistage
inimeste lähenemist ohuallikale, ärge puudutage tundmatuid esemeid.

4. Võõrad või lärmakad isikud
Kui näete üliõpilaselamus ringi liikumas võõraid isikuid, rikutakse öörahu või
tunnete ennast ohustatuna teiste isikute käitumisest, siis teavitage sellest koheselt
majajuhatajat / administraatorit Majajuhataja / administraator kutsub korrarikkujad
korrale. Kui majajuhataja / administraatori korraldustele ei alluta, kutsutakse välja
turvaekipaaž.

5. Tuleohutus
Tuleohtlike ainete hoidmine ja lahtise tule kasutamine üliõpilaselamus on keelatud,
v.a küünalde põletamine kui küünalt kasutatakse ruumi valgustamiseks ning kui
see on asetatud püsivasse mittepõlevast materjalist küünlaalusele. Põlevat
küünalt ei tohi jätta järelevalveta!

Üliõpilaselamu tubades, trepikodades ja koridorides on suitsetamine keelatud.
Suitsetada tohib ainult selleks ettenähtud ning vastavalt tähistatud kohtades.
Toast lahkudes kontrollige, et kõik elektritarvikud oleks välja lülitatud ning
võimalusel vooluringist eraldatud, välja arvatud tehnoloogianõuete või kehtestatud
korra järgi ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed (nt. külmkapp).
Laes paiknevate suitsu- ja temperatuuriandurite signaaltulukesed võivad aegajalt
vilkuda (olenevalt anduri tüübist), kuid ei tohi pidevalt põleda. Kui märkate anduril
püsivalt põlevat signaallampi, helistage koheselt majajuhatajale / administraatorile.
TULEKAHJU AVASTAMISEL käivitage koheselt alarmkellad, vajutades koridori
seinal paiknevat tulekahjuhäirenuppu. Seejärel teavitage häirekeskust
telefonil 112 (võimalusel ka majajuhatajat / administraatorit).
Kui avastate toas tulekahju, mida ei ole ei ole võimalik endal likvideerida, sulgege
võimalusel toa aken ja väljuge toast. Sulgege uks, kuid ärge seda lukustage.
Seejärel hoiatage võimalusel naabreid ja väljuge majast.
Häirekeskusesse helistades teatage kindlasti:
• tulekahju täpne aadress (Tartu, üliõpilaselamu Raatuse 22, korrus ja toa
number);
• mis põleb;
• võimalik oht inimestele;
• muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid jms);
• kes tulekahjust teatab (nimi ja telefoninumber, millelt helistate).
Kui tulekahju avastanud isik on võimeline tulekahju kustutama oma jõududega, siis
tuleb alustada tule kustutamisega ja seejärel tegutseda edasi vastavalt tekkinud
olukorrale. Esmased tulekustutusvahendid asuvad koridorides vastavalt
märgistatud kohtades.
TULEKAHJUHÄIRE KORRAL evakueeruge hoonest, kasutades alati lähimat
ohutut evakuatsiooniteed. Võimalusel andke ka naabritele märku evakueerumise
vajadusest valjult nende ustele koputades. Kogunemiskoht on hoone tagaküljel
asuvas autoparklas.
Treppidel liikuge rahulikult, ärge trügige ega tekitage ummikuid.
Kui koridor on suitsu täis ning toast lahkuda ei ole võimalik, sulgege (lukustamata)
uks, toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni veega niisutatud riidega, avage
aken. Andke hüüdmise, lehvitamise või tuledega vilgutamisega teada, et olete
lõksus.
Evakueerumisel või muu ohu korral täitke majajuhataja / administraatori /
turvafirma või päästetöötajate poolt antavaid korraldusi.

