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A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tình huống trong công tác bảo vệ

Là các sự kiện, vụ việc, các hành vi gây ảnh hưởng hoặc xâm hại trực tiếp

đến an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản hoặc hoạt động bình thường trong

Nhà trường.

2. Phân loại tình huống

- Các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, chống người thi hành công

vụ, cố ý gây thương tích ...

- Các hành vi vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường.

- Các hiện tượng tự nhiên, sự cố kỹ thuật như sét đánh, chập điện, lũ lụt...

làm cháy gây hư hỏng máy móc, kho tàng, Hội trường phòng học, nhà xưởng thực

hành.

- Các thiệt hại do xúc vật gây ra.

3. Các yêu cầu trong xử lý tình huống

3.1. Nguyên tắc chung

- Đảm bảo tính kịp thời

- Đảm bảo đúng pháp luật, nghiệp vụ

- Hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản và sự ảnh hưởng đến hoạt động

bình thường của nhà trường.

+ Đòi hỏi đúng pháp luật nghĩa là: Nhân viên bảo vệ phải biết mình được

làm cái gì, không được làm cái gì.

+ Đòi hỏi đúng nghiệp vụ nghĩa là: Nhân viên bảo vệ phải thực hiện đúng

ba biện pháp tuỳ trường hợp cụ thể;

+ Phải thành thạo và áp dụng thuần thục giữa yếu tố pháp luật và nghiệp vụ

trong công tác bảo vệ. Hai yếu tố này không thể tách rời nhau thì mới có thể hạn

chế tối đa thiệt hại về người, tài sản và sự ảnh hưởng đến hoạt động bình thường

của nhà trường.

3.2. Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ khi xử lý tình huống



- Nhân viên phải có trách nhiệm cao.

- Nhạy bén, linh hoạt, có đầu óc phân tích, tổng hợp tình huống.

- Phải kiên quyết, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm và có sức khoẻ tốt.

4. Trình tự chung trong công tác xử lý tình huống

4.1.Phát hiện tình huống

- Nhân viên bảo vệ trực tiếp phát hiện ra tình huống;

- Tiếp nhận thông tin của người chứng kiến, người biết việc.

+ Khi tiếp nhận thông tin nhân viên bảo vệ phải kiểm tra, xác minh xem

thông tin đó có đúng hay không, thời gian xảy ra ở đâu? Như thế nào? hậu quả?

Sau đó mới báo cáo lãnh đạo các cấp (tổ trưởng, lãnh đạo phòng, ban giám hiệu).

4.2. Xác minh thông tin

Nhân viên bảo vệ phải trực tiếp kiểm tra, xác minh ngay những thông tin mà

mình phát hiện được hoặc tiếp nhận thông tin có liên quan đến công tác bảo vệ

(mục đích xác định: tính chính xác của thông tin) để báo cáo với lãnh đạo các cấp

và cơ quan chức năng; kịp thời ngăn chặn những hậu quả xảy ra.

4.3. Các hình thức áp dụng Xử lý tình huống

* Hành vi vi phạm pháp luật:

- Truy tố

- Xử lý hành chính

* Hành vi vi phạm hành chính:

- Nếu cán bộ công nhân viên, HSSV (CB-GV-CNV) của nhà trường vi

phạm, nhân viên bảo vệ phải báo cáo lãnh đạo cơ quan xử lý.

- Nếu là khách thì bảo vệ phải nhắc nhở, yêu cầu và thông báo cho họ phải

thực hiện theo nội quy, quy định. Nếu khách cố tình không chấp hành thì phải báo

cáo cho các cấp lãnh đạo nhà trường hoặc công an Thị trấn, công an huyện

Thường tín xử lý.

* Do hiện tượng tự nhiên:

- Phải lập biên bản vụ việc, xác định hiện trường, bảo vệ hiện trường và kịp

thời báo cáo các cấp lãnh đạo của phòng, Ban giám hiệu.

Lưu ý:

- Phải hiểu biết pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường



- Phải hiểu chức trách, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, đồng thời đòi hỏi

nhân viên bảo vệ luôn luôn có tư tưởng thường trực và sẵn sàng ở tư thế xử lý.

+ Phải nắm chắc nội dung này thì mỗi người nhân viên bảo vệ mới biết

những việc phải làm và những việc không được làm khi thực hiện nhiệm vụ bảo

vệ cũng như khi hết giờ gác trở về sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

4.4. Giải quyết kết thúc vụ việc

- Những vụ việc có tính chất nghiêm trọng: bàn giao hồ sơ, con người và

tang vật cho cơ quan công an (phải lập biên bản bàn giao; lực lượng bảo vệ giữ 1

bản)

- Những vụ việc đơn giản, ít nghiêm trọng thì lập biên bản sự việc, báo cáo

lãnh đạo các cấp để giải quyết, xử lý.

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ

I. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ ANTT THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

1. Trường hợp 1: Trường hợp người lạ vào trường

Nếu phát hiện thấy người lạ đột nhập vào trường, nhân viên bảo vệ phải làm

như sau:

Dùng hiệu lệnh yêu cầu người lạ đứng lại;

Tiến gần đến người lạ đồng thời bí mật quan sát, đánh giá:

+ Trang phục

+ Tác phong

+ Thái độ

+ Tuổi tác

+ Các vật dụng mang theo

Lịch sự hỏi người lạ:

+ Tên người lạ

+ Cơ quan công tác

+ Mục đích vào trường

+ Vào bằng con đường nào, lúc nào

+ Cần gặp ai (bí mật điều tra những thông tin trên vừa được cung cấp và

những biểu hiện bên ngoài của người lạ).

Nếu người lạ là người đến liên hệ công tác



- Hỏi rõ: Họ đến làm gì? Cần liên hệ với ai, đơn vị nào? Đã có hẹn trước

chưa? (liên hệ với đơn vị đó, người đó để xác nhận lại thông tin);

- Giải thích, chỉ đường cho họ đến nơi cần đến;

- Yêu cầu họ thực hiện đúng các quy định, nội quy của nhà trường,đăng ký

tên vào sổ trực, chỉ dẫn nơi đểxe,...

Nếu người lạ là người xâm nhập bất hợp pháp

- Yêu cầu họ vào phòng bảo vệ làm việc;

- Kiểm tra giấy tờ tùy thân;

- Lập biên bản;

- Điều tra nguyên nhân, động cơ, mục đích của họ vào trường để làm gì;

- Tùy tính chất vụ việc báo cho lãnh đạo đơn vị (tổ trưởng, P.HCQT) và báo

cho công an Thị trấn, công an huyện biết để chỉ đạo và phối hợp công tác.

Lưu ý:

- Nhân viên bảo vệ phải giữ đúng khoảng cách an toàn với người lạ;

- Làm việc lịch sự nhưng cương quyết;

- Đặc biệt cảnh giác với các hành động của người lạ, sẵn sàng chống trả

những hành động vũ lực của họ;

- Kiểm soát chặt chẽ các hành vi thái độ của người lạ không cho họ có cơ

hội tẩu thoát.

2. Trường hợp 2: Phát hiện đối tượng trèo tường rào vào trường

- Bí mật, bình tĩnh theo dõi đối tượng. Giám sát mọi di biến động của đối

tượng

- Thông tin nhanh cho các đồng nghiệp khác hỗ trợ. Gọi tiếp ứng nếu cần

thiết

- Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống

- Quản lý chặt chẽ các vị trí ra vào

- Bí mật tiếp cận, áp sát. Khi thấy thuận tiện nhất thì tri hô bắt giữ đối tượng

- Tước hết khí giới rồi đưa về phòng bảo vệ lấy lời khai.

- Lập biên bản và báo cáo lãnh đạo phòng, Ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ

đạo.



3. Trường hợp 3: Phát hiện thấy có người đã và đang chui, trèo vào hoặc ra

có nghi vấn.

Kẻ đột nhập bị nhân viên bảo vệ phát hiện quả tang đang làm các động tác

để đột nhập hoặc đã vào bên trong khuôn viên Nhà trường. Sự phát hiện quả tang

diễn ra ở cự ly rất gần có thể nhìn rõ hoặc rất rõ kẻ đột nhập.

Cách giải quyết: Khi bắt gặp quả tang kẻ đột nhập, nhân viên bảo vệ tìm

mọi cách để bắt giữ:Nhanh chóng đến cự ly thích hợp, hô to “ĐỨNG LẠI”;

Nếu họ tuân theo đứng lại thì khám xét và thu hồi vũ khí (nếu có), dẫn giải

họ cùng tang vật (nếu có) về phòng thường trực để hỏi và lập biên bản, báo cáo

ngay cho tổ trưởng và lãnh đạo nhà trường (Phòng, BGH) biết.

Nếu là ban đêm: trước khi truy hô, cảnh cáo phải nhanh chóng chiếm lĩnh

địa hình có lợi. Khi dẫn giải, đề phòng kẻ gian chạy trốn.

Nếu kẻ gian không đứng lại thì kiên quyết truy đuổi (nếu thấy có đủ điều

kiện về tính mạng, sức khỏe...để truy đuổi được).

Trường hợp chưa kịp bắt giữ, kẻ đột nhập đã bỏ chạy thì cần ghi nhận về số

lượng người, độ tuổi, vóc dáng (ốm, gầy cao, thấp), loại quần áo, kiểu đầu tóc của

họ, các dụng cụ vật dụng đem theo người, kể cả vũ khí nóng hoặc lạnh. Nếu kẻ

gian chạy trốn bỏ lại tang vật thì lập biên bản thu hồi, báo cáo cho người có trách

nhiệm(Tổ trưởng, lãnh đạo phòng, BGH) biết. Những thông tin này phục vụ cho

các quyết định liên quan đến việc thuyết phục đầu thú, hoặc tổ chức lực lượng vây

bắt kẻ đột nhập một cách hiệu quả.

Những lưu ý:

* Việc cần làm để bắt giữ:

Thông báo ngay cho các nhân viên bảo vệ khác và tổ trưởng hoặc lãnh đạo

đơn vị tình hình với các thông tin cần thiết về kẻ đột nhập và yêu cầu bố trí lực

lượng tăng cường.

Dùng lời lẽ thuyết phục kẻ đột nhập đầu thú; Thuyết phục bằng lời lẽ phù

hợp với đối tượng và hoàn cảnh; âm điệu mạnh mẽ, tự tin để có tác động mạnh

vào tâm lý của đối tượng làm đối tượng từ bỏ ý định ban đầu, không tìm cách chạy

trốn để ra đầu thú.



Nếu thuyết phục không đem lại kết quả, kẻ đột nhập có biểu hiện ngoan cố

định trốn chạy thì lập tức tổ chức phương án vây bắt:

+ Trước hết phải lượng định khả năng chống trả của đối phương để có

phương án đề phòng. Đồng thời điều lực lượng chốt chặt những nơi đối tượng có

thể thoát ra (đó là việc làm của ca trưởng, tổ trưởng) nhưng nếu tổ trưởng và trưởng

ca chưa có mặt thì nhân viên bảo vệ nào phát hiện kẻ đột nhập phải giữ vai trò chỉ

huy bắt giữ, những nhân viên khác phải theo lệnh của người chỉ huy mà cộng tác

chặt chẽ trong hành động. Mệnh lệnh đưa ra phải ngắn gọn rõ ràng để tổ chức vòng

vây tiếp cận đối tượng.

+ Khi ở một cự ly ngắn, vòng vây dừng lại để tiếp tục thuyết phục nhằm

làm cho đối tượng từ bỏ ý định chống trả mà quy hàng, tránh gây đổ máu hoặc sát

thương. Trong khi đối tượng còn lưỡng lự, chưa dứt khoát từ bỏ ý đồ chống cự thì

một mũi tiến công từ vòng vây nhanh chóng tiếp cận đối tượng, dùng võ thuật trấn

áp và bắt giữ đối tượng. Nếu họ là một số người thì phải xé lẻ, chia cắt để thuận

lợi cho việc bắt giữ. Tuy nhiên nếu tình thế làm cho đối tượng không phản kháng

mạnh thì không nhất thiết phải dùng vũ lực nhưng phải tước vũ khí, nếu có.

* Những việc cần phải làm sau khi bắt giữ:

- Giữ nguyên hiện trường nơi kẻ đột nhập vào mục tiêu.

- Lấy lời khai và lập biên bản làm rõ nhân thân, động cơ đột nhập, thời gian

và phương thức đột nhập v..v..

- Giao kẻ đột nhập cho công an địa phương (cùng vũ khí phương tiện nếu

có) và biên bản có chữ ký của người đột nhập và người làm chứng.Biên bản này

cần có bản lưu để báo cáo lãnh đạo phòng và nhà trường.

- Làm báo cáo gửi lãnh đạo phòng và nhà trường kèm theo biên bản sự việc.

- Rút kinh nghiệm quá trình giải quyết cuộc bắt giữ kẻ đột nhập về khả năng

cơ động của lực lượng bảo vệ, những bổ sung mới về canh gác và tuần tra, việc

củng cố tường rào của khu vực; sự chỉ định của các cấp chỉ huy, sự phối hợp với

cơ quan công an địa phương, lãnh đạo phòng và nhà trường..v…v…

4. Trường hợp 4: Khi có kẻ gian đột nhập

4.1. Xác định kẻ tội phạm

Nhân viên Bảo vệ phải có những nhận định sau:



* Ghi nhận kẻ tội phạm:

- Tuổi.

- Màu sắc, loại quần áo đang mặc.

- Đầu, tóc.

- Hình dáng.

- Các hung khí đang cầm trên tay.

* Xác định vị trí kẻ tội phạm:

- Xác định vị trí kẻ tội phạm đang ẩn nấp hoặc đang thực hiện hành vi tội

phạm.

- Xác định khu vực đó gần chốt bảo vệ nào.

- Phán đoán lối thóat mà kẻ gian có thể tẩu thóat.

- Phán đoán mức độ, khả năng chống trả với kẻ gian. Căn cứ vào các biểu

hiện chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của kẻ tội phạm như : bình tĩnh - rút

chạy từ từ không có dấu hiệu hoảng sợ - chuẩn bị hung khí - không vứt bỏ tang vật

- ra hiệu cho đồng bọn…

* Xác định số lượng kẻ gian:

- Bí mật quan sát kỹ ngoài những kẻ đã phát hiện cần phải chú ý quan sát

các khu vực xung quanh như: phía sau mô đất - Bờ tường - Lùm cây… Xem còn

đối tượng nào không.

- Phán đoán chúng sẽ hành động như thế nào.

- Chú ý phát hiện các phương tiện di chuyển, chuyên chở của kẻ gian như:

xe đạp- xe máy- ôtô… Chú ý ghi nhận những chi tiết sau: Màu xe, hiệu xe, biển

số, hướng đậu, đường thoát…

- Chú ý trong giai đoạn này nhân viên bảo vệ cần phải: Bằng sự khéo léo

không cho kẻ gian phát hiện ra mình, tùy trường hợp với các yếu tố, điều kiện cho

phép mới thực hiện đủ các bước nêu trên.

4.2. Phương án bắt giữ

* Thông tin liên lạc với các vị trí:

Dùng các phương tiện thông tin sẵn có báo cho tất cả các vị trí trong ca trực

biết.



Trường hợp ca trực có một vị trí thì NVBV tại đó phải dùng các phương

tiện thông tin liên lạc báo cho tổ trưởng, báo về lãnh đạo phòng (hoặc BGH), báo

cho CA địa phương (Thị trấn, CA huyện), hay dân chúng địa phương xung quanh

biết.

Yêu cầu:

Thông tin ngắn gọn, chính xác.

Thông tin cho các vị trí biết rõ đặc điểm của kẻ tội phạm.

* Phối hợp bắt giữ:

- Người chỉ huy cao nhất tại ca trực lúc đó (tổ trưởng, Ca trưởng) hoặc nếu

không có thì chính nhân viên phát hiện vụ việc triển khai công tác bắt giữ.

- Tất cả các vị trí nhanh chóng tiến hành phối hợp bao vây khu vực phát

hiện kẻ gian. Yêu cầu di chuyển nhẹ nhàng, chú ý tiếng động, âm thanh, ánh sáng.

- Giám sát chặt chẽ lối thoát, nơi hiểm yếu đặc biệt là lối thoát ra nơi kẻ

gian để phương tiện di chuyển, chuyên chở.

- Khép chặt vòng vây áp sát đối tượng cần bắt giữ.

- Nếu mục tiêu chỉ có 01 NVBV thì sau khi xác định rõ các đặc điểm của kẻ

tội phạm tùy thuộc vào khả năng của mình có thể xử lý hoặc chờ các lực lượng

đến hỗ trợ, nhưng phải không để kẻ gian tẩu thoát. Phải có biện pháp thích hợp bắt

giữ trước khi kẻ gian tẩu thoát, dù chỉ có một mình hay kẻ gian qúa  đông thì phải

có các biện pháp quan sát, ghi nhận thật rõ ràng, chính xác đối tượng phạm pháp

để phục vụ cho công tác điều tra sau này.

* Bắt giữ:

S au khi đã tiếp cận được kẻ gian nhanh chóng dùng các biện pháp nghiệp vụ,

công cụ hỗ trợ, võ thuật để trấn áp, bắt giữ.

Chú ý:

+ Áp dụng luật phòng vệ chính đáng.

+ Áp dụng đúng việc bắt giữ kẻ phạm tội qủa tang.

+ Biện pháp chủ yếu là trấn áp, bắt giữ không nhất thiết phải dùng đến vũ

lực tùy theo sự phản kháng của kẻ phạm tội.

+ Khi tiến hành bắt giữ, cần cố gắng giữ nguyên hiện trường đề phòng kẻ

gian phá hủy tang chứng, vật chứng.



4.3. Các biện pháp xử lý tiếp theo

Lập biên bản vụ việc. Yêu cầu ghi rõ trong biên bản:

+ Ngày, giờ xảy ra vụ việc;

+ Địa điểm xảy ra vụ việc

+ Tên, tuổi, quê quán, địa chỉ thường trú, tạm trú của người phạm tội.

+ Nội dung vi phạm: ghi rõ đặc điểm của các vật chứng và tên, tuổi nơi

công tác của người làm chứng.

+ Thiệt hại của vụ việc

+ Hướng xử lý

+ Có đủ chữ ký của người vi phạm, người làm chứng và người lập biên bản

Bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra.

Phòng chống kẻ gian lợi dụng sơ hở để trốn thoát.

+ Chú ý bảo vệ các tang chứng, vật chứng nhất là nhân chứng. (Phát hiện và

bảo quản các vật chứng; Giữ lại các nhân chứng; Kiểm soát chặt chẽ không cho kẻ

gian chốn thoát)

+ Giải tán đám đông. Ngăn chặn không cho người hiếu kỳ, tò mò vào mục

tiêu xem vụ việc.

+ Ngăn chặn kẻ gian lợi dụng lúc lộn xộn vào Trường hành động.

+ Thông báo cho lãnh đạo đơn vị, CA địa phương biết rõ vụ việc.

+ Tùy mức độ thiệt hại, tính chất vụ việc mà cần phải đưa người phạm tội

kèm biên bản, tang chứng, vật chứng, nhân chứng đến các cơ quan Công An(Thị

trấn, huyện).

+ Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra.

+ Nếu vụ việc lớn mời cảnh sát đến làm việc trực tiếp ngay từ đầu để thuận

lợi cho việc điều tra sau này.

4.4. Bảo vệ Hiện trường trộm:

Đối với hiện trường này ta thường gặp 3 loại sau:

- Trộm cạy khoá (dùng sức lực và dụng cụ đa dạng để thực hiện).

- Trộm mở khoá (dùng chính bản thân chìa khoá đó hay chìa khoá khác,

chìa khoá vạn năng).



- Trộm leo tường (dùng địa hình, địa vật, địa thế sẳn có để trèo,leo vào. Ví

dụ: qua lỗ thông gió, mái nhà,…).

Đối với các vụ trộm theo 3 dạng này, ngoài những nguyên tắc cơ bản đã nêu

ở các phần trên cần chú ý:

+ Mở rộng phạm vi bảo vệ sang các phòng nơi nghi vấn thủ phạm hành

động.

+ Chú ý bảo vệ các đường vào, đường ra của thủ phạm.

+ Không để bất cứ ai vào hiện trường thử khoá, đóng, mở khoá.

+ Bảo vệ dấu vết ngoài trời, chú ý dấu vết nguồn hơi để lại như: quần áo,

găng tay, khăn,…

+ Lưu ý nơi thủ phạm có thể ẩn náu từ trước.

5. Trường hợp 5: Phát hiện thấy có người có hành động phá hoại, trộm cắp

quả tang trong trường

Cách giải quyết: Nếu phát hiện người phá hoại bằng chất nổ, chất cháy

phải hành động dũng cảm, khẩn trương bắt giữ thủ phạm, đồng thời tiến hành biện

pháp ngăn chặn không cho sự việc xảy ra. Dẫn giải ngay thủ phạm cùng tang vật

về phòng trực, đồng thời báo cho tổ trưởng, Lãnh đạo phòng (ban) đến giải quyết

và lập biên bản; sau đó dẫn giải đến cơ quan công an (Thị trấn, huyện);

Trường hợp phá hoại đã xảy ra mà không phát hiện, không bắt giữ được thủ

phạm thì phải bảo vệ nguyên hiện trường và làm các biện pháp khẩn cấp, nắm tình

hình và báo cáo Lãnh đạo phòng (ban) đến giải quyết.

Trường hợp phát hiện người đang trộm cắp, phải tổ chức bắt thủ phạm và

tang vật lấy cắp rồi dẫn giải thủ phạm về phòng trực  và báo cáo Lãnh đạo phòng

(ban) đến giải quyết.

Trường hợp phát hiện thấy truyền đơn, khẩu hiệu phản động: rải, dán, viết lên

tường thì phải giữ nguyên hiện trường và báo cáo Lãnh đạo phòng (ban) để báo cho

cơ quan công an đến giải quyết. Cố gắng tìm cách che chắn và ngăn chặn không cho

nhiều người đến nơi xảy ra sự việc làm xáo trộn hiện trường và tác động xấu tới tâm

lý.

6. Trường hợp 6: Người lạ vào trường đe dọa CB-GV-CNV hoặc HSSV



Một người giả làm khách đi vào thẳng trong trường đến một trong các

phòng, ban, lớp học; hắn rút hung khí là một con dao nhọn ra tiến thẳng đến một

nhân viên nam, đe dọa sẽ sát hại anh ta do mâu thuẫn cá nhân.

Người bị đe dọa sợ quá kêu cứu và được đồng nghiệp gọi điện xuống phòng

bảo vệ yêu cầu sự giúp đỡ.

Yêu cầu:

Giữ bình tĩnh.

Hãy cố gắng cách ly cá nhân đó tại khu vực không có người.

Với sự hỗ trợ từ các nhân viên khác, hãy cố gắng giải quyết tranh chấp

thông qua giàn xếp và trao đổi một cách bình tĩnh.

Thông báo tới đồng nghiệp trong ca trực, lãnh đạo tổ, phòng,...để được trợ

giúp.

6.1. Xử lý tình huống:

- Nhận được thông tin bảo vệ liền thông báo cho lãnh đạo phòng, nhà

trườngvà nhanh chóngcử người lên khu vực văn phòng có đối tượng gây rối.

- Toàn bộ các cổng ra vào trường tạm thời đóng lại và có bảo vệ cổng canh

giữ.

- Bảo vệ tiếp cận đối tượng từ từ và khuyên kẻ gây rối bình tĩnh, nếu thực

hiện hành vi thiếu suy nghĩ sẽ phải trả giá bằng hình phạt rất nặng trước pháp luật,

gây cho gia đình phải chịu cảnh lo lắng, nếu có vấn đề gì bức xúc anh hãy giải bày

để pháp luật xử lý.

- Đồng thời cố gắng tìm cách tiếp cận khống chế kẻ gây rối để giúp người bị

hành hung thoát ra ngoài.

- Tìm cách khống chế và cướp dao từ tay kẻ gây rối.

- Sau khi khống chế được kẻ gây rối sẽ mời đến phòng bảo vệ để lập Biên

bản và yêu cầu viết tường trình.

- Xin ý kiến chỉ đạo xử lý tiếp của lãnh đạophòng và Ban giám hiệu.

- Nếu kẻ gây rối hung hãn khó khống chế thì bảo vệ sẽ gọi điện báo cho lực

lượng Cảnh sát 113, công an Thị trấn hoặc Công an huyện Thường tín đến hỗ trợ

bắt giữ kẻ gây rối. Trong khi chờ công an đến hỗ trợ thì yêu cầu những người

không có nhiệm vụ di tản ra khỏi khu vực, không nên đứng xem có khả năng gây



thêm việc kích động tâm lý đối với kẻ gây rối và nếu hắn sử dụng hung khí sẽ rất

nguy hiểm.

6.2. Báo cáo:

- Sau vụ việc tổ trưởng bảo vệ sẽ viết báo cáo lại vụ việc; đánh giá kết quả

xử lý vụ việc và rút kinh nghiệm.

- Tiếp tục đề phòng người gây rối có khả năng quay lại gây rối lần nữa nếu

mâu thuẫn cá nhân vẫn không thể hóa giải.

7. Trường hợp 7: Có hành vi chống lại nhân viên bảo vệ khi đang làm nhiệm

vụ

- Nếu sự việc đơn giản thì giải thích cho họ hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn

của mình. Trách nhiệm của họ trước nội quy, quy định của nhà trường và pháp

luật, cảnh cáo và yêu cầu họ chấp hành hoặc mời họ ra về.

- Nếu họ không chấp hành, cố tình chống lại, phải mời các người chứng

kiến, lập biên bản sự việc, báo cáo cấp trên giải quyết (Phòng, Ban giám hiệu).

Trường hợp dùng vũ lực, vũ khí tấn công nhân viên BV, nhân viên BV được

quyền phòng vệ chính đáng và tìm mọi cách bắt giữ đối tượng đồng thời dẫn giải

đối tượng đến Công an Thị trấn hoặc Công an huyện Thường tín.

II. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY NỔ

Tình huống mất an toàn về điện

1.1. Quy định an toàn điện:

- Nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ điều chỉnh, sửa chữa các

thiết bị điện hoặc dùng điện.

- Khi phát hiện hỏng hóc về điện phải báo ngay cho người có trách nhiệm.

- Khi sửa chữa hay lau chùi thiết bị điện phải đảm bảo rằng thiết bị đã được

cắt điện.

- Không được kéo lê và lôi giật các thiết bị điện, dây điện.

- Các thiết bị máy móc sử dụng điện phải có phích cắm, ổ cắm an toàn,

nghiêm cấm việc sử dụng dây điện trần đấu trực tiếp vào ổ nguồn điện, sử dụng

dây kim loại, giấy bạc nối làm cầu chì.

- Câu nối sử dụng điện phải được phép nhân viên quản lý điện và câu qua

cầu dao, attomat.



- Trước khi đóng điện phải bảo đảm rằng sự an toàn đã được kiểm tra tuyệt

đối.

- Trường hợp mất điện phải ngắt toàn bộ cầu dao điện để đề phòng các máy

móc tự chạy khi có điện trở lại.

- Không sờ hoặc sử dụng điện khi tay ướt, hoặc không đi giầy cách điện.

- Không cho bất cứ ai phơi hay móc đồ vào dây điện, dụng cụ điện.

- Hệ thống đèn chiếu sáng phải có bộ phận che chở, bảo vệ.

1.2. Xử lý khi có sự cố về điện:

- Khi phát hiện hỏng hóc về điện phải báo ngay cho người có trách nhiệm.

Tuyệt đối không tự ý sửa chữa.

- Khi thấy người bị tai nạn điện giật, bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm tìm

mọi biện pháp để cứu người bị nạn: Việc xử lý, cấp cứu càng tiến hành nhanh thì

tỷ lệ nạn nhân được cứu sống càng cao. Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật

đúng cách cần thực hiện theo 2 bước cơ bản:

+ Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

+ Cấp cứu nạn nhân ngay sau khi tách ra khỏi nguồn điện.

- Khi phát hiện thấy tình trạng cháy, chập điện, thì việc cần làm đầu tiên là

cấp bách ngắt toàn bộ hệ thống điện như cầu dao(Aptomat) tổng, bộ truyền tải

điện cho khu vực, sau đó sử dụng bình cứu hỏa chuyên dụng để dập tắt đám cháy,

tuyệt đối không nên dùng nước để dập lửa vì nước có thể dẫn điện rất nguy hiểm.

Nếu tình hình vẫn chưa được giải quyết, đám cháy chưa được khắc phục thì hãy

yêu cầu sự giúp đỡ từ đội cứu hỏa chuyên nghiệp số 12, tránh tình trạng xấu nhất

có thể xảy ra.

2. Tình huống về phòng cháy chữa cháy (PCCC)

2.1. Quy trình chữa cháy

Thực hiện 04 tiêu lệnh chữa cháy theo trình tự:

+ Báo động khẩn cấp;

+ Cúp điện nơi xảy ra cháy;

+ Dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa;

+ Gọi điện thoại cho cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

- Báo động toàn bộ Nhà trường; cắt điện khu vực cháy hoặc toàn bộ trường;



- Hướng dẫn mọi người trong khu vực xảy ra sự cố cần thoát hiểm bằng

đường nhanh nhất. Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu

vực an toàn và tiến hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên, HSSV.

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được

trang bị để dập lửa, chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp tổ chức cứu

chữa với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp;

- Di chuyển tài sản, trang thiết bị... trong khu vực cháy và khu vực lân cận

có nguy cơ bị cháy lan ra nơi an toàn.

- Điện thoại đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (số 114).

- Gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như Công An Thị trấn, Công

an huyện Thường tín đến để phối hợp chữa cháy và bảo vệ trật tự trị an.

- Tổ chức mở đường thuận lợi cho xe cứu hỏa để ra vào tiếp nước.

- Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Đội PCCC, lãnh đạo phòng và

nhà trường  biết để có hướng chỉ đạo.

- Điện thoại cấp cứu y-tế số 115; Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp

cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất.

- Tổ chức bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc chi tiết.

- Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường khu vực xảy ra

cháy.

2.2. Quy trình thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn:

Trong trường hợp phải thoát hiểm ra khỏi Tòa nhà, khu vực xảy ra hỏa hoạn,

hãy tuân theo quy trình sau đây:

- Giữ bình tĩnh.

- Lắng nghe hướng dẫn phát trên hệ thống loa công cộng hoặc của các nhân

viên cứu hộ tòa nhà.

- Hãy thoát hiểm qua lối cầu thang thoát hiểm theo chỉ đạo của nhân viên

cứu hộ của tòa nhà hoặc của lực lượng công an PCCC.

- Khi thoát hiểm bằng lối cầu thang thoát hiểm, hãy đi theo hàng một về bên

tay phải, nhờ đó nhân viên cứu hộ có thể sử dụng phần bên trái của cầu thang.

- Di chuyển nhanh nhưng không được chạy.



- Hãy đặt tay lên cánh cửa mỗi khi bạn bước vào một căn phòng có cửa

đang đóng. Nếu cánh cửa nóng thì bạn không được mở cửa. Bạn có thể sắp bước

vào một căn phòng đang có lửa bốc cháy và tính mạng của bạn cũng như của mọi

người sẽ bị đe dọa nếu cửa bị mở ra. Khi nhận thấy có dấu hiệu của lửa hay khói

tại những tầng được yêu cầu di tản tới (ví dụ như cánh cửa ấm, chuông báo động

xung quanh bị kích hoạt reo vang, hoặc thấy khói bốc ra) thì bạn hãy tiếp tục đi

xuống những tầng hoặc khu vực “an toàn” kế tiếp.

- Hãy nhớ luôn phải đóng tất cả các cánh cửa phía sau lưng bạn để ngăn

chặn sự lan rộng của lửa.

- Không được quay trở lại khu vực phòng của bạn cho đến khi nào có thông

báo “Hoạt động bình thường trở lại”.

2.3. Bảo vệ Hiện trường cháy:

Việc bảo vệ hiện trường cháy thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố :

- Nhiều người xem và tham gia cứu chữa.

- Tình trạng hiện trường hỗn loạn khó kiểm tra, kiểm soát.

- Hiện trường bị thay đổi nghiêm trọng.

- Người chữa cháy do vội vàng không còn nhớ những động tác khi chữa

cháy (ngắt cầu dao, công tắc điện,…).

Vì vậy, khi bảo vệ hiện trường cháy phải ghi nhận được những người tham

gia chữa cháy cũng như thay đổi do cứu chữa cháy gây ra.

Phạm vi bảo vệ phụ thuộc vào:

+ Vị trí, khu vực cháy, phạm vi lan rộng.

+ Mức độ thiệt hại xảy ra.

+ Bảo vệ hệ thống điện như : cầu dao, cầu chì, rờ le, dây dẫn,… không để

phá huỷ.

Đồng thời phải ghi nhận những thông tin sau đây để cung cấp cho cơ quan điều

tra:

+ Tin người báo cháy, thời điểm nhận tin.

+ Thời điểm phát hiện cháy.

+ Nơi cháy đầu tiên.

+ Điểm cháy mạnh nhất.



+ Diễn biến vụ cháy, hướng cháy và phạm vi lan rộng.

+ Màu sắc, mùi, độ bốc cao, hình thù của khói lửa.

+ Tình trạng cửa kính, cửa sổ.

+ Hướng gió, tốc độ gió.

+ Tình trạng của hệ thống báo cháy (ở các khu vực trường mới có lắp đặt).

Sau khi chữa cháy xong, yêu cầu mọi người ra khỏi khu vực cháy để còn bảo vệ

hiện trường.

2.3.1. Tình huống và xử lý nhanh về sự cố cháy, nổ:

Đám Cháy Nhỏ:

Khi phát hiện xảy ra đám cháy nhỏ, hô to cho mọi người cùng biết, đồng

thời cúp ngay cầu dao điện khu vực sự cố, nhanh chóng sử dụng những trang thiết

bị PCCC tại chỗ như bình CO2 hoặc bình bột, nước, cát để dập tắt đám cháy trong

thời gian nhanh nhất.

Đám Cháy Lớn:

Khi xảy ra sự cố cháy lớn ngoài phạm vi kiểm soát

- Báo động khẩn cấp (Hô to cháy, cháy, cháy...);

- Nhanh chóng cúp cầu giao điện tổng (dùng mọi biện pháp (an toàn) để cắt

điện),

- Hướng dẫn mọi người trong khu vực xảy ra sự cố cần thoát hiểm bằng

đường nhanh nhất. Tổ chức sơ tán toàn bộ Cán bộ, giảng viên,công nhân viên và

HSSV ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến hành kiểm tra số

lượng cán bộ, công nhân viên, HSSV.

- Dùng các trang thiết bị PCCC hiện có như bình CO2, hoặc bình bột, nước,

cát và hệ thống bơm nước cứu hỏa(khu mới) để cứu chữa nhằm hạn chế đám cháy.

Phát huy hết mọi khả năng, năng lực của mình, mưu trí, dũng cảm trong xử lý sự

cố, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC có sẵn tại các vị trí.

- Di chuyển tài sản, trang thiết bị trong khu vực cháy và khu vực lân cận có

nguy cơ bị cháy lan ra nơi an toàn(chống lây lan).

- Báo cáo tổ trưởng, chỉ huy lực lượng PCCC, Lãnh đạo phòng và nhà

trường để có chỉ đạo và hỗ trợ.



- Cử người gọi điện thoại báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (114) và

Phòng CSPCCC số 12 (ĐT:02433.760.696)để được hỗ trợ.

- Gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như Công An Thị trấn, Công

an huyện Thường tín đến để phối hợp chữa cháy và bảo vệ trật tự trị an.

- Điện thoại cấp cứu y-tế số 115; Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp

cứu và đưa đi bệnh viện Thường tín, BV Nông nghiệp....

- Tổ chức mở đường thuận lợi cho xe cứu hỏa để ra vào tiếp nước. Báo cáo

tình hình và cùng phối hợp tổ chức cứu chữa với lực lượng chữa cháy chuyên

nghiệp.

- Tổ chức bảo vệ hiện trường, lập biên bản hiện trường, lập biên bản chi

tiếtsự việc (đúng quy trình) phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ.

- Hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ vụ cháy.

- Làm báo cáo tổng hợp lãnh đạo phòng và Lãnh đạo nhà trường. Lập biên

bản sự việc và yêu cầu những người có liên quan viết tường trình để làm cơ sở

điều tra nguyên nhân.

- Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường khu vực xảy ra

cháy.

* Các trường hợp còn lại: bão, lũ, lốc, ngập úng… bảo vệ dùng mọi biện

pháp và nghiệp vụ để khắc phụ hậu quả đến mức thấp nhất.

Hà Nội, ngày 10  tháng 5 năm 2019.
TL. HIỆU TRƯỞNG
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PHÒNG HÀNH CHÍNH-QT

(đã ký)

Trần Công Thái


