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Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lịch công tác tháng 1 và 2/2013

 Thông báo: Kết luận hội nghị sơ
kết 01 năm thực hiện công tác
Cố vấn học tập

 Thông báo tuyển chọn ứng viên
đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài
theo Đề án 911

 Thông báo nghỉ Tết Dương lịch
2013

 Hướng dẫn đọc kết quả khám
sức khỏe

 

  
Tin tức sự kiện

Tham dự buổi diễn tập có Ban chỉ đạo PCCC của Nhà trường, đội PCCC cơ sở, lực lượng cảnh sát PCCC
và cứu nạn cứu hộ (PC66) Công an tỉnh Khánh Hòa và các sinh viên ở KTX K4.

Buổi diễn tập với tình huống giả định là đám cháy xảy ra tại một phòng ở của KTX K4. Do có chuẩn bị chu
đáo, sự phối hợp giữa các bộ phận diễn ra đúng kế hoạch. Ban đầu là tiến hành sơ tán sinh viên, di dời tài sản
ra khỏi  khu vực bị cháy, đồng thời lực lượng chữa cháy của Trường tiến hành dập lửa bằng các phương tiện
chữa cháy tại chỗ trong khi chờ xe cứu hoả của cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu. 10 phút sau
khi có cháy, lực lượng PCCC Công an tỉnh có mặt tại hiện trường và đám cháy được dập tắt kịp thời bằng các
thiết bị chuyên dụng, đồng thời tổ chức cứu hộ người bị nạn đang kẹt trên các tầng cao của toàn nhà. Buổi diễn
tập thành công tốt đẹp.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến của các lực lượng, tạo thế chủ động trước mọi
tình huống cháy, nổ gây ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách
nhiệm cho CBVC và sinh viên trong công tác PCCC, cứu nạn và cứu hộ.

Hình ảnh buổi diễn tập (ảnh: Văn Hòa)

Chữa cháy bằng các thiết bị chuyên dụng

Diễn tập phương án ch ữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại Trường Đại học Nha Trang
Sáng 29 tháng 12 n ăm 2012, Trường Đại học Nha Trang t ổ chức di ễn tập phương án
chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại Ký túc xá K4.
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ

Tin tức http://ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=662&matin=2084&lang=0

1 of 2 04/01/13 8:10 AM


