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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Ви занадто зайняті, щоб
думати про пожежну
безпеку? Запитайте будького, хто стикався з пожежею
в будинку, чи є пожежна
безпека марною тратою
часу, і вони розкажуть зовсім
інше.

ВБЕРЕЖІТЬ СВІЙ ДІМ І
СІМ'Ю ВІД ВОГНЮ
Ознайомтеся з брошурою та
пригадайте основи пожежної
безпеки.

РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ
ВІДМОВКИ
ВБИВАЮТЬ
21 серпня в будинку сім'ї
Гремів, яка в цей час спала,
сталася пожежа. Енн і Майкл
Грем залишилися живими. Їх
двом дітям, Емі (три роки) і
Джошу (п’ять років), на жаль,
не пощастило. Сім'я Гремів
встановила димовий
пожежний сповіщувач на
сходах внизу та нагорі, але
вони не перевіряли батареї.
А ВИ ПЕРЕВІРЯЛИ
НЕЩОДАВНО БАТАРЕЇ
СВОГО ДИМОВОГО
ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА?

ДИМОВІ ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ
Димовий пожежний сповіщувач - це
попереджувальний сигналізатор, який виявляє
дим на самих ранніх стадіях пожежі. Це дає
Вам життєво важливі додаткові хвилини для
того, щоб покинути місце пожежі.
Димові пожежні сповіщувачі коштують всього 5
фунтів стерлінгів, їх можна купити в
супермаркетах або звичайних магазинах.
Якщо Ви купуєте димовий пожежний сповіщувач,
подумайте про придбання сповіщувача з
терміном експлуатації 10 років, який може
коштувати дорожче, але не потребуватиме частої
заміни батареї.
Встановіть димовий пожежний сповіщувач на
кожному рівні Вашого будинку, в ідеалі – на стелі у
передпокої або на площадці сходів. Не
встановлюйте димовий пожежний сповіщувач на
кухні, де він може спрацювати випадково.
Ви можете придбати димові пожежні сповіщувачі
оснащені «кнопкою приглушення», щоб можна
було вимкнути сигнал, якщо він спрацює
помилково.
Завжди перевіряйте батареї раз на тиждень.

ЖИТТЄВО ВАЖЛИВО
ПЕРЕВІРЯТИ ДИМОВІ
ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ.

Перевіряйте
батарею щотижня

Щороку змінюйте
батарею, якщо
термін експлуатації
не 10 років

Двічі на рік пилососьте
всередині

Кожні 10 років
замінюйте
сповіщувач

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
КУХНЯ
Тримайте електропроводи та предмети, які можуть
легко загорітися, такі як кухонні рушники, рукавички
та просторий одяг, подалі від плити та тостера.
Слідкуйте за чистотою духовки, тостера, плити та гриля.
Накопичення крихт і жиру може легко загорітися.
Тримайте електропроводи та електричні
прилади подалі від води.
Чому б не залишити протипожежне покривало на
кухні? Ви можете скористатися ним, щоб
обернути людину, на якій загорівся одяг, або
щоб загасити невелику пожежу.
Якщо Ви смажите їжу у фритюрі, висушіть її
перед тим, як покласти в розігріту олію. Якщо
олія починає диміти, вимкніть вогонь і дайте
сковороді охолонути.
Ніколи не наповнюйте фритюрницю олією
більш ніж на одну третину.
Не використовуйте сірники або запальнички для
розпалювання газових плит. Іскрові пристрої
безпечніші.
Переконайтеся, що ручки каструль знаходяться
в правильному положенні над конфоркою.

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРОЦЕС
ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ БЕЗ НАГЛЯДУ.
ПОЖЕЖА ПОЧИНАЄТЬСЯ ТОДІ, КОЛИ
ПРИПИНЯЄТЬСЯ ВАША ПИЛЬНІСТЬ.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗАГОРІЛАСЬ СКОВОРОДА?
Не ризикуйте.
Вимкніть вогонь, якщо це безпечно.
Не чіпайте сковороду.
Ніколи не наливайте воду на сковороду.
Виведіть усіх із дому та зателефонуйте у
пожежно-рятувальну службу.

ЯКЩО ВИНИКЛА ПОЖЕЖА…

ПОКИНЬТЕ
ПРИМІЩЕННЯ,
ЗАЛИШАЙТЕСЬ У
БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ
ТА ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ:

НЕ РИЗИКУЙТЕ.
БЕЗПЕЧНОГО ВОГНЮ НЕМАЄ.
ПОЖЕЖІ КРАЩЕ ЗАПОБІГТИ,
НІЖ БОРОТИСЯ З НЕЮ.
БОРОТЬБУ З ПОЖЕЖЕЮ
КРАЩЕ ЗАЛИШИТИ
ПОЖЕЖНИКАМ.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ЕЛЕКТРИКА
ВИЛКИ І КАБЕЛІ
Перевірте максимальну силу струму, на яку
розрахований запобіжник у вилці.
Якщо Вам потрібно скористатися
адаптером, візьміть той, у якого є
запобіжник, і підтримуйте загальну
потужність не більше ніж 13 ампер.
Обережно! Один чайник споживає 13 ампер.
Не прокладайте кабелі під килимом або
іншим покриттям.
Перевіряйте, чи немає ознак пошкодження
проводки та несправності вилок або розеток,
таких як сліди обгорання або мерехтіння
індикаторів.
Замініть усі зношені або перемотані
ізоляційною стрічкою кабелі та проводи.
Не перевантажуйте розетки – використовуйте
одну вилку для однієї розетки.

ВІДКЛЮЧАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНІ
ПРИЛАДИ, ЯКЩО НИМИ НЕ
КОРИСТУЄТЕСЯ.

ЕЛЕКТРИЧНІ КОВДРИ
Не залишайте ковдри у складеному вигляді.
Зберігайте їх у розгорнутому стані або в рулоні,
щоб не пошкодити внутрішню проводку.
Залишайте ковдру увімкненою на всю ніч,
лише якщо вона має термостатичний
регулятор для безпечного використання
протягом ночі. В іншому випадку слід її
вимкнути, перш ніж лягти спати.

ПОРТАТИВНІ ОБІГРІВАЧІ
Завжди розташовуйте обігрівачі таким
чином, щоб вони були притиснуті до стіни,
спрямованої всередину кімнати. Якщо
можливо, прикріпіть їх до стіни, щоб вони не
впали.
Не ставте обігрівачі біля штор або меблів і
ніколи не використовуйте їх для сушіння
білизни.

ОСВІТЛЕННЯ
Не розміщуйте світильники та лампочки біля
штор та інших тканин.

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НА ВАШИХ
МЕБЛЯХ Є ЕТИКЕТКА, ЯКА
СВІДЧИТЬ ПРО
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ.

ВОГНЕСТІЙКИЙ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
СИГАРЕТИ

Багато смертей від випадкових
пожеж у Північній Ірландії
спричинені необережною
утилізацією матеріалів, пов’язаних з
палінням.
Будьте особливо обережні під час паління,
якщо у Вас сонливість, Ви приймаєте ліки,
що відпускаються за рецептом, або якщо
Ви вживали алкоголь. Надто легко заснути
і не помітити, що сигарета все ще горить.
Не паліть в ліжку. Надто легко заснути і
підпалити постіль.
Завжди користуйтеся відповідними попільничками.
Переконайтеся, що сигарета справді
погасла, коли Ви її гасите.
Будьте відповідальними та зберігайте сірники і
запальнички в недоступному для дітей місці.

ЦЕ ГАРЯЧІШЕ, НІЖ ВИ ДУМАЄТЕ –
ТЕМПЕРАТУРА ГОРІННЯ СИГАРЕТИ
МОЖЕ БУТИ ВИЩЕ 700℃.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
СВІЧКИ
Дотримуйтеся правил безпеки у
випадку із запаленими свічками, як і у
випадках з будь-яким іншим полум’ям.
Не залишайте їх без нагляду.
Повністю гасіть їх на ніч.
Розміщуйте свічки подалі від усього, що
може загорітися, як-от меблі, тканини,
штори тощо.
Свічки та чайні ліхтарики можуть
розплавити пластикові поверхні, як-от
верхня частина телевізорів і ванн.
Переконайтеся, що Ви розміщуєте їх на
термостійкій поверхні.

ЛИШЕ НА ХВИЛИНУ ВІДВОЛІКЛИСЯ,
І МОЖЕ ПОЧАТИСЯ ПОЖЕЖА –
ЗБЕРІГАЙТЕ СВІЧКИ В
НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ДОМАШНІХ ТВАРИН МІСЦІ.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
БУДЬТЕ ГОТОВИМИ
ПЛАНУЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Переконайтеся, що всі члени Вашої родини знають, що робити під час пожежі та як
безпечно покинути приміщення.
Плануйте свої шляхи евакуації та тримайте виходи вільними.
Зберігайте ключі від дверей та вікон під рукою.
Закрийте всі двері. Зачиняючи двері, Ви можете захистити свій маршрут
евакуації від пожежі. Це особливо важливо в будинках, де Ви не
зможете покинути приміщення через вікно, наприклад, якщо Ви живете
у високому будинку (3 поверхи і вище) або у квартирі
багатоповерхового будинку.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ
ПОЖЕЖІ
Якщо є дим, потрібно опуститися до підлоги,
де повітря чистіше.
Намагайтеся зберігати спокій. Виведіть усіх
якомога швидше – не витрачайте час на
пошук чи порятунок цінних речей.

ЗУПИНІТЬСЯ!

ЯКЩО ЗАГОРІВСЯ ВАШ ОДЯГ...
Не бігайте.
Ляжте на підлогу і покачайтеся.
Придушіть полум'я важким матеріалом,
таким як пальто, ковдра або протипожежна
ковдра, якщо така є поблизу.

ЛЯЖТЕ НА
ПІДЛОГУ!

ПОКАЧАЙТЕСЯ!

ЯКЩО ШЛЯХИ ЕВАКУАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНО...
Якщо Ви не можете відкрити вікно –
розбийте скло в нижньому кутку. Покрийте
нерівні краї рушником або ковдрою.
Якщо Ви знаходитеся на першому або
другому поверсі, евакуюйтеся через вікно.
Використовуйте постільну білизну, щоб
пом’якшити падіння і опуститися. Не
стрибайте!
Якщо Ви не можете евакуюватися, заведіть
усіх в одну кімнату, бажано з вікном і
телефоном. Покладіть постільну білизну
навколо дверей, щоб заблокувати дим, і
зателефонуйте 999.
Якщо
Ви
можете
евакуюватися,
зателефонуйте за номером 999, щойно
залишите
будівлю.
Скористайтеся
мобільним або телефоном сусіда.

У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
ПОВЕРТАЙТЕСЯ
ВСЕРЕДИНУ. ЧЕКАЙТЕ
ЗЗОВНІ НА ПОЖЕЖНОРЯТУВАЛЬНУ СЛУЖБУ.

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
Головне управління
1 Сеймур Стріт
Лісберн
BT27 4SX
Тел. 028 9266 4221
Email. enquiries@nifrs.org
www.nifrs.org
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