Soovitused tuleohutuse tagamiseks
tuleetenduse korraldamisel

Ürituse korraldaja kohustus on tagada vaatajate, artistide ja ümbritseva keskkonna ohutus.
Korraldaja katkestab etenduse kui on selgunud asjaolud, mis võivad kujutada reaalset ohtu
artistide või vaatajate elule või tervisele.

NB! Esinejal peab olema hästi hooldatud, usaldusväärsed ja testitud seadmed. Esinemiseks peab
olema puhas ja piiritletud ala. Esineja peab teadma, mida ta teeb!

Mõisted
Vaatleja – isik, kes ei võta osa esinemisest, kuid jälgib etendust ning esinejad terve etenduse vältel
ning on valmis koheselt reageerima võimaliku ohu tekkimisel.
Suur rahvahulk - alates 50 inimesest
Tuleetendus – kus tantsijad/esinejad esinevad/tantsivad koos põlevate objektidega

Meetmed tuleohutuse tagamiseks
Ürituse korraldaja:


tagab vähemalt ühe vaatleja olemasolu iga kolme esineja kohta, kui vaatlejad ei ole tagatud
esinejate poolt;



tagab

siseruumides

korraldatava

ning

suurte

rahvahulkade

korral

vähemalt

ühe

evakuatsioonijuhendaja iga evakuatsioonipääsu kohta. Tagab evakuatsiooni informatsiooni
olemasolu/tutvustamise (vaatlejale, õhtujuhile vms) ja ohutu evakuatsiooni läbiviimise;


tagab ümbritsevast keskkonnast põlevmaterjalide kinnikatmise ohutul viisil;
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võtab tarvitusele meetmed tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirete vältimiseks ning
taastab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimivuse pärast etendust;



tagab, et esinemistel ei kasutata plahvatusohtlikke kütuseid (nt bensiin) ning esinemistel
sisetingimustes ei kasutata süütevedelikku.

Esineja:


kontrollib enne etenduse algust kasutatava atribuutika korrasolekut ja nõuetelevastavust;



tagab esmaste tulekustutusvahendite olemasolu tuleetenduse vahetus läheduses. Nõutav on
märjad rätikud, vähemalt üks 5kg tulekustuti ja üks 3kg CO2 kustuti ning vähemalt üks
tuletekk;



on tuttav objekti võimaluste ja eripäradega;



võimalusel piirab oma esinemise ala, et tõkestada kõrvaliste isikute sattumist esinemise
vahetusse lähedusse;



on valmis olukordadeks, mis võivad põhjustada tuleohtu;



hoiab tuld põlevvedelikest ja -materjalidest ohutul kaugusel, et vältida süttimist;

Nõuanded riietuse osas:
-

riietus peab olema tulekindel ehk raskesti põlev või isekustuv, kuna esineja riided võivad
esineja süttida ning esineja ei pruugi seda piisavalt kiiresti märgata;

-

esinejaid peab alati jälgima vähemalt üks vaatleja, kes on valmis kiirelt reageerima ning
vajadusel asuma tuld kustutama.

-

esinedes kanda alati mütsi, et juustel puuduks kokkupuude tulega;

-

mitte kasutada enne esinemist juukselakki, kehaõlisid, deodorante või midagi sellist, mis
võib süttida.

