Jeśli pojawi się ogień ...
RATUJ

OSTRZEŻ

ALARMUJ

Przedewszystkim musisz ratować przed ogniem siebie i swoją rodzinę.
Jeśli pomieszczenie wypełni się dymem, czołgaj się pod dymem. Przy
podłodze jest często czystsze powietrze. Zamknij drzwi pomieszczenia,
w którym się pali. Nigdy nie korzystaj z windy uciekając przed pożarem.
Jeśli klatka schodowa wypełniona jest dymem spowodowanym pożarem
np. w piwnicy lub zsypie na śmieci, zostań w mieszkaniu do czasu ugaszenia pożaru lub wydania innego polecenia przez służby ratownicze.
Ostrzeż innych w pobliżu, aby mogli się zabezpieczyć. Staraj się zachowywać spokojnie. Pamiętaj o dzieciach, które często chowają się pod
łóżkiem lub w szafach.

Kiedy Ty i Twoja rodzina jesteście już bezpieczni, włącz alarm pożarowy (jeśli jest) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. Krótko poinformuj, co się stało, skąd dzwonisz i kim jesteś.

GAŚ
Dopiero teraz możesz próbować gasić pożar samodzielnie, ale nie
podejmuj niepotrzebnego ryzyka! Strumień z gaśnicy kieruj na żar,
nie na płomienie. Nigdy nie kieruj strumienia na przewody elektryczne
ani w ich pobliże. Jeśli pali się garnek, zduś płomień pokrywką, nigdy
nie polewaj go wodą! Jeśli zapali się telewizor, wyciągnij przewód z
gniazdka i gaś wodą.

Niniejszy folder opracowano w celu podniesienia poziomu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i zwiększenia bezpieczeństwa naszych lokatorów, we współpracy z:

080911

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe
– mieszkanie

Popraw bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów

Ochrona przeciwpożarowa

W rejonie działania Służb Ratowniczych Storgöteborg każdego roku wybucha około
400 pożarów mieszkań. Skontroluj bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Twoim
domu według poniższej listy. Jeśli masz pytania na temat ochrony przeciwpożarowej,
prosimy o kontakt ze służbami ratowniczymi pod numerem tel. 031-335 26 00.

Wykrywacz dymu

Wykrywacz dymu

Zapobiegaj pożarom


Zapałki i zapalniczki przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.



Nigdy nie pozostawiaj włączonej pralki, suszarki, zmywarki ani podobnych
urządzeń, kiedy wychodzisz z domu lub kładziesz się spać.



Tłuszcze i oleje mogą się zapalić w zbyt wysokiej temperaturze. Podczas 		
smażenia na patelni lub we frytkownicy zawsze miej pod ręką pokrywkę,
aby móc stłumić ewentualny płomień.









Przypalone potrawy lub wygotowanie z nich płynu to częste przyczyny 		
pożarów. Regularnie oczyszczaj filtr pochłaniacza kuchennego z osadów
tłuszczu.

Testowanie wykrywacza dymu

Przetestuj działanie wykrywacza naciskając przycisk, który znajduje się
na wszystkich wykrywaczach dymu. Przytrzymaj przez parę sekund.
Jeśli nie zacznie piszczeć, wymień baterię. Regularnie kontroluj działanie
wykrywacza dymu, na przykład po powrocie z wakacji i przed świętami
Bożego Narodzenia. Nie zapominaj o odkurzeniu go od czasu do czasu.

Gaśnica ręczna

Gaśnica ręczna

Nigdy nie pozostawiaj zapalonej świeczki bez nadzoru i nie zapomnij 		
zgasić zapalonych świeczek. Nie ozdabiaj świeczników materiałami,
które mogą zająć się ogniem, np. okapnikami z tkaniny, mchu itp.
Nie przechowuj rzeczy łatwopalnych na balkonie czy w komórce,
ponieważ istnieje ryzyko podpalenia lub zajęcia się ogniem od źle
skierowanych sztucznych ogni.

Dobrze jest mieć w domu koc gaśniczy. Można go użyć do tłumienia
ognia na ubraniach lub tłumienia małych pożarów.
Koc gaśniczy



Zaleca się także posiadanie gaśnicy proszkowej 6 kg.



Ustalcie wcześniej sposób ewakuacji na wypadek pożaru w Waszym domu.



Nie przechowuj żadnych rzeczy na schodach i korytarzach. Pamiętaj, że są
to drogi ewakuacji w nagłych wypadkach.

Timer

Łatwo zapomnieć o wyłączeniu kuchenki, a jest to powód wielu
pożarów. Nie stawiaj rzeczy na kuchence i wyrób sobie nawyk
sprawdzania, czy jest wyłączona. Na urządzeniach elektrycznych
dobrze jest zainstalować timery, które po jakimś czasie odłączają
dopływ prądu do urządzenia, jeśli zapomnisz je wyłączyć. Jeśli masz
pytania skontaktuj się ze służbami ratowniczymi.

Zaplanuj ratunek
Istnieje urzędowy wymóg, aby Twoje mieszkanie posiadało przynajmniej
jeden wykrywacz dymu. Wymień baterię zanim będzie za późno!

Służby ratownicze zalecają posiadanie w domu przynajmniej sześciokilogramowej gaśnicy proszkowej. Jako dom traktuje się także
domek letniskowy. W samochodzie lub samochodzie z częścią mieszkalną, przyczepie kempingowej, na łodzi itp. zaleca się posiadanie
dwukilogramowej gaśnicy proszkowej. Ręczne gaśnice można kupić
w większych centrach handlowych lub marketach budowlanych.

Koc gaśniczy

Nie używaj urządzeń elektrycznych z uszkodzonymi przewodami lub 		
wtyczkami.



Wykrywacz dymu zwiększa Twoje szanse na ucieczkę w przypadku
pożaru w Twoim domu. Wykrywacz powinien być umieszczony na
suficie przy sypialniach. Jesteś odpowiedzialny za dopilnowanie, aby w
wykrywaczu zawsze była sprawna bateria. W Twoim miejscu zamieszkania nie ma wykrywacza dymu? Skontaktuj się obsługą klienta/administracją/właścicielem budynku/dozorcą, aby zamontowano wykrywacz.

Jak używać ręcznej gaśnicy:

1.

Zerwij zabezpieczenie

2.
Skieruj
w stronę
ognia

3.
Przyklęknij
lub kucnij

Naciśnij
uchwyt

