POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARU
Jeśli zauważyłeś pożar w domu/mieszkaniu:
Użyj prostych środków by ugasić pożar (woda, gaśnica, koc gaśniczy)
Jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi obracaj do chwili
zduszenia ognia, ucieczka spowoduj tylko zwiększenie płomienia.
Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu
nakryj szczelną pokrywką.
Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się
odłączyć zasilanie elektryczne.
Odetnij dopływ gazu.
JEŚLI NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ OGNIA,
POWIADOM STAŻ POŻARNĄ – tel. 998
Zgłaszając pożar podaj:
gdzie się pali - dokładny adres,
(np. pali się pomieszczenie sklepu na ul. Piłsudskiego 4),
co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),
czy zagrożone jest życie ludzi - ilu
(np. na terenie obiektu znajdują się pracownicy, łącznie ok. 20 osób),
jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem
(np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje
zadymienie),
swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni
(nazywam się Paweł Kowalski jestem pracownikiem technicznym, dzwonię
z telefonu nr 616 47 61)
Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce
(zwróć szczególną uwagę na dzieci, które mogą chować się przed ogniem)
Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą
tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze – dym
i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste
i chłodne.
Pamiętaj, aby zapoznać rodzinę z zasadami postępowania na wypadek pożaru!
Naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.
Zapisz numer telefonu do straży pożarnej i pokaż im gdzie go znajdą.
Naucz dzieci, że w razie pożaru powinny zawsze trzymać się blisko dorosłych.
Jeśli posiadasz w domu urządzenia gaśnicze, wykrywacze dymu itp. naucz
domowników posługiwać się nimi.

ZAPAMIĘTAJ!!!
W pomieszczeniach objętych pożarem zachować szczególną ostrożność,
w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach,
utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałym elementem budowlanym np. ze
ścianą, zakryj usta i nos gęstą tkaniną.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłączyć główny wyłącznik prądu – nie wolno
gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod
napięciem.
Nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych
pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
Płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze.
Odzież i bieliznę gasi się również na podłodze. Pościel po polaniu wodą należy
wynieść i gasić na zewnątrz. Meble, ściany, okładziny polewa się wodą.
Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeśli
tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np.
przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując
przez okno białym obrusem, prześcieradłem.
Bardzo ostrożnie używaj zastępczy źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki
elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi.

