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2.9. Evakuatsioon 

1. Vaata pilti. 

 Kus võib inimene hätta sattuda? 

 (kodus, koolis, kinosaalis, poes)

   

   

     2. Loe.

1. Inimene võib hätta sattuda kodus. Tulekahju või mõni muu 

õnnetus võib juhtuda ka koolis, kinosaalis või poes. Sellisel juhul 

on tähtis kiiresti lahkuda ohtlikust kohast.

2. Kiiresti lahkumiseks tuleb kasutada teed, mis viib sind ohutult 

turvalisse kohta. Kohtades, kus liigub palju inimesi, on seintel 

skeemid. Need skeemid aitavad kiiresti lahkuda ohtlikust kohast.
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2.1. Vaata pilti.

3. Kõige kiiremat ja ohutumat teed nimetatakse väljapääsu-teeks.

 Majades, kus liigub palju inimesi, on seintel märgid, mis aitavad 

sul leida õige väljapääsu-tee.

 

 

4 Väljapääsu-teede skeemid ja märgid on hoonete seintel ja uste 

kohal. Ka sinu koolis on seintel ja uste kohal skeemid väljapääsu-

teede ja märkidega. Nendega tuleb tutvuda enne õnnetust.

5. Kui liigud väljapääsu-teel, pead kindlasti arvestama reeglitega. 

Tulekahju 
korral

1. Vajuta lähimat   
    tulekahjunuppu.

2. Lahku hoonest  
    lähima väljapääsu  
    kaudu.

3. Helista 112.

Tingmärgid

Tulekahjunupp

Tulekustuti

Telefon

Tuletõrjevoolik

Esmaabi

Evakuatsioonitee

      Liikumissuund

     Väljapääs

   Oled siin
OLED 
SIIN

OLED 
SIIN

Aken   Väljapääs

Aken       Uks

Trepid

VÄLJAPÄÄS
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Loe evakuatsiooni-reegleid.

1. Kui lähedal on täiskasvanu, kuula tema juhiseid.

2. Kui oled üksi, proovi kiiresti leida ohutu väljapääsu-tee.

3. Kui välja ei saa, proovi endast märku anda (ÄRA poe peitu).

4. Kutsu abi – helista 112.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kus võib inimene hätta sattuda?

2. Mis on väljapääsu-tee?

3. Kust võib leida väljapääsu-teede skeeme ja märke?

4. Milleks on vaja märke väljapääsu-teel?

5. Millal tuleb tutvuda väljapääsu-teede skeemide, märkide ja 

evakuatsiooni-reeglitega?

6. Nimeta evakuatsiooni-reegleid.

4. Arutlege klassis reeglite põhjal.

1. Miks peab ohu korral kuulama täiskasvanu juhiseid? 

 (ABI: vaata reegel 1)

2. Miks on mõistlik kõigepealt ohtlikust olukorrast lahkuda ja seejärel 

helistada (ABI: vaata reegel 2) hädaabisse?

3. Miks peab endast märku andma? (ABI: vaata reegel 3)

4. Kuidas on võimalik endast märku anda? (ABI: vaata reegel 3)

5. Kui oled ise ohutusse kohta jõudnud, kas pead ikkagi abi 

kutsuma?
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5. Loe lauseid. 

 Vali õige sõna või sõnad.

 Täida lüngad.

Kõige kiiremat ja ohutumat teed ohutusse paika nimetatakse 

............................................................................................................. 

(kooli-teeks, väljapääsu-teeks, kiir-teeks).

Liikudes evakuatsiooni-teel peab kinni pidama 

…………………………...………..………...............................................

(viisakus-reeglitest, õpilas-reeglitest, evakuatsiooni-reeglitest).  

6. Ühenda joonega märk ja tähendus.

 

  

 väljapääs 

 

 

 liikumissuund 

 

 liigu trepist alla 

 

 liigu trepist üles



123

 Järjesta seeriapildid evakuatsiooni-reeglitest. 

 Iga pildiseeria koosneb kolmest pildist.

 

...........................            ............................            ............................ 

...........................            ............................            ............................ 

...........................            ............................            ............................ 

1)

2)

3)
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7. Kas õige või vale? 

 Märgi lause lõppu Õ või V.

Kui väljun põlevast ruumist, võtan kõigepealt  

kaasa oma asjad.   ...............

Kui väljun põlevast ruumist, sulgen ukse.  ...............

Põlevas ja suitsuses ruumis liigun roomates või kõhuli.  ...............

Poen igaks juhuks peitu.  ...............

Enesekaitseks võtan mõne suurema riideeseme  

(tekk, mantel) peale.  ...............

Süttinud riietega püüan väga kiiresti joosta.  ............... 

Hoian mõnda riideeset suu ja nina ees.  ...............

Kui olen põlevast majast pääsenud, annan endast teada.  ...............

Süttinud riietega heidan pikali ja rullin ennast maas.  ...............

9. Praktiline ülesanne.

1. Uuri oma klassi evakuatsiooniplaani.

2. Kas oled koolimajas märganud evakuatsioonimärke? Milliseid?

3. Liigu koolimajast välja evakuatsiooni-plaani järgi ja jälgi teel 

evakuatsiooni-märke.

    10. Loe ja jäta meelde.

   Evakuatsioonireeglid

 Kui lähedal on täiskasvanu, kuula tema juhiseid.

 Kui oled üksi, proovi kiiresti leida ohutu väljapääsutee.

 Kui välja ei saa, proovi endast märku anda (ÄRA poe peitu).

 Kutsu abi – helista 112.


