CHROŃ SWÓJ DOM PRZED POŻAREM

Zadzwoń: 028 9260 0477
Aby BEZPŁATNIE sprawdzić stan bezpieczeństwa w swoim domu

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
– PODSTAWOWE INFORMACJE
Nie masz czasu, by pomyśleć o zabezpieczeniu się przed
pożarem? Zapytaj kogoś, kto doświadczył pożaru domu czy
troska o bezpieczeństwo jest stratą czasu, a z pewnością
zaprzeczy.

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM I RODZINĘ PRZED POŻAREM
Przeczytaj tę broszurę, aby przypomnieć sobie podstawowe
zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

FAKTY NIE KŁAMIĄ – NIEDBAŁOŚĆ
ZABIJA
21 sierpnia roku w domu państwa
Graham wybuchł pożar. Cała
rodzina spała. Anne i Michael
Graham uratowali się. Dwoje
ich dzieci, Amy (3 lata) i Josh
(5 lat), zginęło. Dom państwa
Graham był wyposażony w alarmy
przeciwpożarowe, ale - choć
zamontowali oni czujniki dymu
na wszystkich piętrach - nie
sprawdzali stanu baterii.
CZY SPRAWDZAŁEŚ
NIEDAWNO
STAN BATERII W
CZUJNIKACH DYMU?

CZUJNIKI DYMU
Czujnik dymu to urządzenie
ostrzegawcze, wykrywające dym we
wczesnym stadium pożaru. Dzięki
czujnikowi mieszkańcy zyskują cenny
czas na ucieczkę.
•

Czujniki dymu kosztują zaledwie £5 i można je
kupić w supermarketach oraz dużych sklepach.
Decydując się na kupno czujnika, warto wybrać
urządzenie o działające 10 lat, które może
być trochę droższe, ale nie wymaga częstej
wymiany baterii.

•

Czujnik dymu należy zamontować na każdym
piętrze domu, najlepiej na suficie korytarza.
Nie montuje się alarmów w kuchni, gdzie łatwo
mogą się one uruchamiać omyłkowo.

•

Dostępne są czujnik dymu z przyciskiem
uciszającym, pozwalającym wyłączyć
niepotrzebny alarm.

•

Stan baterii należy sprawdzać raz w tygodniu.

KONSERWACJA
CZUJNIKÓW DYMU
JEST NIEZWYKLE
ISTOTNA.
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CO TYDZIEŃ
SPRAWDZAJ STAN
BATERII

DWA RAZY W ROKU
ODKURZAJ WNĘTRZE
CZUJNIKA

CO ROKU WYMIENIAJ
BATERIE, CHYBA ŻE
JEST TO CZUJNIK
10-LETNI

CO 10 LAT WYMIENIAJ
CZUJNIK

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI
•

Przewody elektryczne oraz przedmioty
łatwopalne, takie jak np. ręczniki kuchenne,
rękawice ochronne i luźne elementy odzieży
muszą znajdować się z dala od kuchenek,
tosterów i piekarników.

•

Kuchenki, tostery, piekarniki i grille należy
utrzymywać w czystości. Nagromadzone osady,
okruchy i tłuszcz są łatwopalne.

•

Przewody i urządzenia elektryczne powinny
znajdować się z dala od wody.

•

Warto trzymać w kuchni koc przeciwpożarowy.
Można nim okryć osobę, której ubranie zapaliło
się lub stłumić mniejszy pożar.

•

Produkty do smażenia w głębokim tłuszczu
należy najpierw osączyć z wody. Jeżeli olej
zaczyna dymić, należy wyłączyć palnik i
pozwolić naczyniu ostygnąć.

•

Tradycyjne naczynia do smażenia można
napełniać olejem tylko do jednej trzeciej
wysokości.

•

Nie należy zapalać kuchenek gazowych
zapałkami ani zapalniczkami. Bezpieczniejsze
są urządzenia iskrowe.

•

Należy uważać, by uchwyty naczyń nie były
narażone na zapalenie się.
NIE ZOSTAWIAJ GOTUJĄCYCH
SIĘ POTRAW BEZ NADZORU
POŻAR ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE
KOŃCZY SIĘ TWOJA CZUJNOŚĆ.

POŻAR

CO ZROBIĆ, GDY NACZYNIE
STANIE W PŁOMIENIACH?
Nie ryzykuj. Wyprowadź wszystkich z
domu i wezwij służby ratownicze.
•

Wyłącz palnik, jeżeli można to zrobić
bezpiecznie. Nie ruszaj naczynia.

•

Nigdy nie zalewaj naczynia wodą.

W PRZYPADKU POŻARU…

WYJDŹ NA
ZEWNĄTRZ, NIE
WRACAJ DO
ŚRODKA, ZADZWOŃ
POD NUMER:

999

NIE RYZYKUJ
NIE MA „BEZPIECZNEGO POŻARU”.
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ POŻAROM,
NIŻ JE GASIĆ.

WALKĘ Z OGNIEM NAJLEPIEJ
POZOSTAWIĆ SPECJALISTOM.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
WTYCZKI I PRZEWODY
•

Sprawdź maksymalne dozwolone natężenie
bezpiecznika we wtyczce.

•

Jeżeli musisz skorzystać z przejściówki,
używaj modelu z bezpiecznikiem i pamiętaj, by
całkowite natężenie wyjściowe nie przekraczało
13 Amp. Uwaga! 13 Amp. zużywa jeden czajnik.

•

Nie zakrywaj przewodów dywanami i
chodnikami.

•

Sprawdzaj, czy nie ma oznak luźnych
przewodów i uszkodzonych wtyczek lub
gniazdek (np. widoczne osmolenie lub
migoczące światło).

•

Wymieniaj zniszczone lub poklejone taśmą
kable i przewody.

•

Nie przeciążaj gniazdek – do jednego gniazdka
wkładaj jedną wtyczkę.

WYJMUJ Z KONTAKTU
WTYCZKĘ URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH
NIE UŻYWASZ.

KOCE ELEKTRYCZNE
•

Nie przechowuj poskładanych koców
elektrycznych. Niech będą rozłożone lub
zwinięte, aby nie uszkodzić wewnętrznej
instalacji.

•

Na całą noc można zostawić włączony tylko
koc z termostatem. Koc bez termostatu należy
wyłączyć przed położeniem się spać.

PRZENOŚNE GRZEJNIKI
•

Zawsze ustawiaj grzejniki tylną częścią do
ściany, a frontem do pokoju. Jeśli to możliwe,
przymocuj grzejnik do ściany, aby się nie
przewrócił.

•

Nie ustawiaj grzejników w pobliżu firanek
lub mebli i nigdy nie używaj ich do suszenia
odzieży.

LAMPY
•

Nie umieszczaj lamp ani żarówek w pobliżu
firanek, zasłon oraz innych materiałów.

SPRAWDŹ, CZY TWOJE
MEBLE MAJĄ ZNAK
OGNIOODPORNOŚCI.

OGNIOODPORY

PAPIEROSY
50% śmierci w pożarach w
Irlandii Północnej jest wynikiem
nierozważnego wyrzucania
niedopałków tytoniowych.
•

Szczególnie uważaj podczas palenia tytoniu,
jeśli jesteś senny, zażywasz leki lub pijesz
alkohol. Możesz zasnąć zapominając o
palącym się papierosie.

•

Nie pal w łóżku. Możesz zasnąć i zaprószyć
ogień na pościel.

•
•
•

Zawsze korzystaj z odpowiednich popielniczek.
Upewniaj się, czy dobrze zgasiłeś papierosa.
Bądź odpowiedzialny i przechowuj zapałki oraz
zapalniczki poza zasięgiem dzieci.

NIE LEKCEWAŻ OGNIA
– PAPIEROSY MOGĄ PALIĆ
SIĘ W TEMPERATURZE
PONAD 700°C.

ŚWIECE
Traktuj zapalone świece tak jak każde
inne źródło ognia.
•
•
•
•

Nie pozostawiaj ich bez dozoru.
Gaś je całkowicie na noc.
Ustawiaj je z dala od materiałów łatwopalnych,
takich jak meble, tkaniny, firanki itp.
Świece mogą topić plastikowe powierzchnie,
np. obudowy telewizorów lub wanny. Zawsze
ustawiaj świece na podłożu odpornym na
wysoką temperaturę.

ABY POWSTAŁ POŻAR
WYSTARCZY MOMENT
NIEUWAGI – USTAWIAJ
ŚWIECE POZA ZASIĘGIEM
DZIECI I ZWIERZĄT.

BĄDŹ GOTÓW
PLANUJ Z WYPRZEDZENIEM
•

Powiadom całą rodzinę, co robić w przypadku pożaru i jak się bezpiecznie
wydostać.

•
•
•

Ustal drogi ewakuacji i nie blokuj wyjść.
Przechowuj klucze do drzwi i okien w łatwo dostępnym miejscu.
Zamykaj wszystkie drzwi wewnętrzne. Zamykając drzwi odcinasz drogę ogniowi.
Ma to szczególnie duże znaczenie w budynkach, z których nie można uciec
przez okno, np. w wysokich domach (3 kondygnacje lub więcej) oraz w blokach.

CO ZROBIĆ GDY WYBUCHNIE
POŻAR
•

Jeżeli wokół jest dym, staraj się pozostawać
blisko podłogi - w miejscu, gdzie powietrze jest
najczystsze.

•

Zachowaj spokój. Wyprowadź wszystkich na
zewnątrz najszybciej, jak to możliwe – nie trać
czasu na poszukiwanie i ratowanie cennych
przedmiotów.

JEŚLI ZAPALI SIĘ TWOJA ODZIEŻ...
•
•
•

STÓJ!

Nie biegaj.
Połóż się na ziemi i staraj obracać.
Próbuj zdusić płomienie ciężkim materiałem,
np. płaszczem, kocem lub kocem
przeciwpożarowym.

PADNIJ!

GDY DROGI UCIECZKI SĄ
ODCIĘTE...
•

Jeśli nie możesz otworzyć okna – wybij szybę
w dolnym rogu. Zabezpiecz ostre krawędzie
ręcznikiem lub kocem.

•

Jeżeli znajdujesz się na parterze lub pierwszym
piętrze, wydostań się przez okno. Wykorzystaj
pościel, by zejść i złagodzić upadek. Nie skacz!

•

Jeśli nie można się wydostać, zgromadź
wszystkich w jednym pomieszczeniu – najlepiej
z oknem i telefonem. Przy pomocy pościeli
uszczelnij drzwi, aby odciąć drogę dymowi.
Zadzwoń pod numer 999.

•

Jeżeli uda Ci się wydostać, zadzwoń pod numer
999 gdy tylko opuścisz budynek. Skorzystaj z
komórki lub telefonu sąsiadów.
POD ŻADNYM POZOREM
NIE WRACAJ DO ŚRODKA.
CZEKAJ NA ZEWNĄTRZ NA
SŁUŻBY RATOWNICZE.

Fire & Rescue Service Headquarters
1 Seymour Street, LISBURN, BT27 4SX
Tel.: 028 9266 4221 Faks: 028 9267 7402 Telefon tekstowy / Minikom: 028 9262 8800
www.nifrs.org

AREA COMMANDS
Eastern Command
6 Bankmore Street, BELFAST, BT7 1AQ
Tel.: 028 9031 0360 Fax: 028 9031 3226
Southern Command
Thomas Street, PORTADOWN, BT62 3AH
Tel.: 028 3833 2222 Fax: 028 3835 0341
Western Command
10 Crescent Link, LONDONDERRY, BT47 5FR
Tel.: 028 7131 1162 Fax: 028 7134 1926
Northern Command
21 Henry Street, BALLYMENA BT42 3AA
Tel.: 028 2565 1806 Fax: 028 2565 1807
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Zadzwoń: 028 9260 0477
Aby BEZPŁATNIE sprawdzić stan bezpieczeństwa w swoim domu

