Punkty ogólne

Pamiętaj:

Zaplanuj bezpieczne schronienie jeśli nie możesz uciec
z domu. Podejmij poniższe środki bezpieczeństwa:

Zachowaj ostrożność podczas korzystania
z przenośnych grzejników elektrycznych /
gazowych / olejowych.

✔

Upewnij się, że w pokoju znajduje się telefon,
aby móc zadzwonić po pomoc.

✔

Dobrze, aby w pokoju było okno, aby można
było wyskoczyć lub zawołać po pomoc
(nie oddalaj się od okna).

✔

Zamknij drzwi i uszczelnij dolną część
ręcznikami lub kocami, aby szkodliwy dym
nie mógł przedostać się do pokoju.

Wezwij straż pożarną.

✘

Włączonych grzejników nie należy stawiać
w pobliżu mebli, zasłon, itp.

✘

Zachowaj szczególną ostrożność jeśli używasz
grzejnika do suszenia ubrań.

✘

Pamiętaj, aby zawsze wyłączyć grzejnik przed
położeniem się spać.

✘

Zachowaj ostrożność jeśli w pobliżu grzejnika
przebywają zwierzęta.

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe
w domu

✔ Zadzwoń pod numer 999 lub 112
✔ Powiedz operatorowi jakiej pomocy potrzebujesz.
✔ Mów spokojnie, wyraźnie podając adres budynku,
w którym jest pożar, oraz swój numer telefonu.
✔ Słuchawkę odwieś dopiero po tym jak operator
wyda takie polecenie.

Nigdy nie wolno
✘
✘
✘

Ponownie wchodzić do budynku po rzeczy
osobiste.
Wyjmować baterii z czujnika dymu.
Wieszać luster nad kominkami, w których
pali się ogień.

FAKTY!

!

• W Irlandii w pożarach co roku średnio
ginie 46 osób.
• Pożary nie zawsze przytrafiają się innym.
• Następny pożar może zdarzyć się w Twoim domu.
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Zapobieganie
Unikaj:
✘
✘
✘
✘

Palenia tytoniu kiedy jesteś zmęczony.

✘

Pozostawiania frytownic, patelni, itp. bez nadzoru
nawet na minutę.

✘

Stawania w zbyt małej odległości od kominków,
grzejników, itp.

✘
✘

Korzystania z uszkodzonych urządzeń elektrycznych.

Pozostawiania płonących świec bez nadzoru.
Pozostawiania małych dzieci bez opieki.
Pozostawiania zapałek i zapalniczek w miejscu
dostępnym dla dzieci.

Przeciążania gniazdek elektrycznych.

Pamiętaj, aby:
✔

Zlecać czyszczenie komina co najmniej raz na rok
lub regularną konserwację układu grzewczego.

✔

Przy otwartych kominkach korzystać z osłony
przed iskrami.

✔

Korzystać z odpowiednich podstawek pod
płonące świece.

✔
✔
✔

Popielniczki były puste jeśli nie są używane.

✔
✔

Zamykać drzwi na noc.

W kuchni trzymać gaśnicę oraz koc przeciwogniowy.
Od razu naprawiać lub wymienić uszkodzone
urządzenia elektryczne.
Sprawdzać w domu czy nie ma zagrożenia
pożarem przed położeniem się spać.

Wykrywanie
✔

W domu należy mieć przynajmniej jeden czujnik
dymu z alarmem (na suficie) na każdym piętrze.

✔

Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzać,
czy czujnik alarmu działa poprawnie.

✔
✔

Wymieniaj baterie co rok.

Rutynowe kontrole
przeciwpożarowe
“Rutynowa kontrola przeciwpożarowa” zajmuje
tylko kilka minut, a może oznaczać różnicę
pomiędzy życiem a śmiercią

Jeśli rozlegnie się sygnał ostrzegawczy oznaczający
niski poziom baterii, należy natychmiast wymienić
baterię.

Plan ewakuacyjny
Co wieczór:

✔

Zaplanuj wcześniej alarm ewakuacyjny z całą
rodziną i ćwiczcie go regularnie.

✔

✔

Ćwicząc alarm ewakuacyjny, pamiętaj aby
zaplanować alternatywne wyjście w razie gdyby
pierwotnie zaplanowane wyjście zostało odcięte
przez ogień.

Wyłącz z kontaktu wszystkie urządzenia
elektryczne, które nie muszą być podłączone.

✔

Wyłącz wszystkie urządzenia gazowe, które
nie muszą być podłączone.

✔

Zgaś wszystkie świece i otwarte płomienie.

Ustalcie miejsce spotkania na zewnątrz domu.

✔

Przed otwartym kominkiem ustaw osłonę
przed iskrami.

✔
✔

Opróżnij wszystkie popielniczki.
Sprawdź, czy wszystkie drogi ewakuacyjne
są całkowicie wolne.

✔

Zamknij wszystkie drzwi.

✔
✔
✔

Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być wolne
umożliwiając swobodne przejście w dzień i w nocy.
Trzymaj klucze do drzwi i okien w miejscu, w którym
będą natychmiast dostępne.

FAKT!
Ponad 1000 osób co roku trafia do
szpitala z powodu ran odniesionych
w wyniku poparzenia.
(HIPE & NPRS Unit ESRI)

