
SAFETY MOMENT
Emergency Evacuation

МИНУТКА ПО ТБ
Экстренная эвакуация

 In case of emergency evacuation, immediately 
leave the office, building, room by the indicated 
arrows of the emergency exit and go to the nearest 
Muster Point. After making sure that access to the 
exit is free and does not threaten life

 Activate a fire call point, if possible
 The Alarm System will activate Sirens if a Fire 

Situation Occurs and smoke is detected. Treat all 
Alarms as genuine unless system ‘Testing or 
Maintenance’ is advised by the Fire Responsible 
Person 

 Take with you only the most necessary things 
(documents, phone and warm clothing jacket )

 Do not enter the building again if you forgot 
something

 Descend the stairs
 Stay on the Muster Point until you hear the “All 

Clear” command
 Do not leave the Muster Point yourself
 Do not panic / protect yourself and if you can help 

each other

ҚТ бойынша шағын жиын
Төтенше эвакуация

Төтенше эвакуациялау жағыдайында дереу
көрсетілген авариялық шығу бағытымен ғимаратты, 
жумыс орнын босатып жақын орналасқан жиналу
орнына барыңыз. Шығатын жердін бос және сіздің 
өмірңізге еш  қауып төндірмейтініне көз жеткізіңіз
Мумкіндік болса әріптестеріңіз үшін дабыл қағу 
нүктесін белсендіріңіз 
Егер өрт және түтін пайда болған кезде сигнализация 
жүйесі дабылды белсендіреді, “Сынақ немесе
техникалық қызмет көрсету” өрт қауіпсіздігі жүйесі үшін 
жауапты адамға хабарланбаса да, барлық дабылдарды
шынайы деп санау керек
 Өзіңізбен бірге тек қажетті нәрселерді алыңыз (ұялы 
телефон, құжаттар және калың киіміңізді /күртешеңізді
)
 Егер бірдеңені ұмытсаңыз, ғимаратқа қайта кірмеңіз
 Егер ғимаратта болсаңыз тек сатыны қолданыңыз
 Аяқталды деген буйрықты естігенше жиналу
орнынды өз еркінізбен босатпаңыз
 Дүрбелең салмай өзіңізді қауіпсіздендіріңіз және 
мүмкіндік болса бір біріңізге комек беріңіз

 При экстренной эвакуации немедленно покиньте офис, 
здание, помещение по указанным стрелкам аварийного 
выхода и идите к ближайшему месту сбора. 
Убедившись, что доступ к выходу свободный и ничто не 
угрожает жизни

 Если есть возможность, активируйте ручной извещатель
 Система сигнализации активирует Сирены, если 

обнаружена пожарная ситуация и обнаружен дым. 
Относитесь ко всем Сигнализациям как к подлинным, 
если «Тестирование или техническое обслуживание» не 
сообщается ответственным за пожарную безопасность

 Захватите с собой только самые необходимые вещи 
(документы, телефон и теплую одежду / куртку)

 Не входить в здание повторно, если вы что-то забыли
 Используйте только лестницу, если вы 

находитесь в здании
 Оставайтесь на Месте сбора до момента, пока не 

услышите команду Отбой.
 Не покидайте место сбора самостоятельно
 Не паникуйте обезопастье себя и если есть возможность

помогайте друг другу


