Jak zachować się w razie poŜaru !
W przypadku powstania poŜaru wszyscy zobowiązani
są podjąć działania w celu jego likwidacji:
•

zaalarmować niezwłocznie, przy uŜyciu
wszystkich dostępnych środków osoby będące w
strefie zagroŜenia,

•

wezwać straŜ poŜarną.

Telefoniczne alarmowanie naleŜy wykonać w
następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego
straŜy poŜarnej 998 i zgłoszeniu się dyŜurnego
spokojnie i wyraźnie podaje się:
•

swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego
nadawana jest informacja o zdarzeniu,

•

adres i nazwę obiektu,

•

co się pali, na którym piętrze,

•

czy jest zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego.

•

po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do
chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący moŜe zaŜądać:
•

potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,

•

dodatkowych informacji, które w miarę moŜliwości
naleŜy podać.

Przystąpić niezwłocznie, przy uŜyciu miejscowych środków
gaśniczych do gaszenia poŜaru i nieść pomoc osobom
zagroŜonym w przypadku koniecznym przystąpić do
ewakuacji ludzi i mienia. NaleŜy czynności te wykonać w taki
sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka moŜe
ogarnąć ludzi będących w zagroŜeniu, które wywołuje u ludzi
ogień i dym. Panika moŜe być przyczyną niepotrzebnych i
tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia
działań
ratowniczo
gaśniczych.
Dlatego
prowadząc
jakiekolwiek działania w przypadku powstania poŜar naleŜy
kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu
przybycia straŜy poŜarnej kierowanie akcją obejmuje
kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba
najbardziej energiczna i opanowana.

Jak nie dopuścić do powstania poŜaru !!!
• Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości.
• Sprawdzaj i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej: nigdy nie
,,watuj korków”, automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych, uŜywaj
rozgałęźników z bezpiecznikami, utrzymuj instalacji odgromową oraz kominową
w dobrym stanie.
• Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną farbami itp.
przetrzymujesz bombę której wystarczy juŜ tylko zapalnik !
• Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji: określ w mieszkaniu, domu i obejściu
gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z
rodziną, taką, ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,
naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
•
W miarę moŜ1iwości: zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim
wykrywacze dymów (poŜaru) eksploatuj je zgodnie z instrukcją, zaopatrz
mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwania
się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

