ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ, СПРИЧИНЕНИХ ДИТЯЧИМИ ПУСТОЩАМИ !
1.ПОЖЕЖА В БУДИНКУ
1.1.Основною причиною виникнення пожеж у будинку є а) необережне поводження людини з пожежонебезпечними
предметами (електроприладами, газовою плитою, легкозаймистими речовинами;
б) невиконання елементарних правил пожежної безпеки (паління у ліжку, пустощі дітей з вогнем або сірниками).
1.2.Найбільш небезпечним місцем у квартирі, з погляду на пожежну небезпеку, є кухня. Залишені без догляду газові
конфорки або колонка можуть легко стати причиною пожежі, якщо вітром з вікна (кватирки) у бік полум’я хитне
штору або біля газу, що горить залишають легкозаймисті предмети (рушники, серветки тощо). До загорання
призводить перевантаження електромережі у разі ввімкнення у одну розетку декількох електроємних приладів.
1.3.Часто причиною пожежі на балконах стають недопалки, що можуть потрапити на балкон з верхніх поверхів. А
якщо згадати, що балкони часто використовують для збереження старих, іноді легкозаймистих, речей, результат
неважко уявити.

Запам’ятайте:








Необережне поводження з вогнем призводить до пожежі;
Палити у ліжку – небезпечно;
Не залишайте біля працюючих електроприладів легкозаймистих предметів;
Не залишайте ввімкнуті електроприлади або підпалені газові прилади без догляду;
Не користуйтеся електроприладами з пошкодженою ізоляцією;
Не вмикайте в одну електричну розетку декілька приладів;
Не підігрівайте на відкритому вогні легкозаймисті речовини (лаки, фарби тощо);
 Не сушіть білизну над газовою конфоркою, не вішайте над плитою рушники, серветки.

2. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ У БУДИНКУ

1.Якщо ви відчули запах диму, гарі, намагайтеся швидко встановити, де джерело горіння або тління.

2. Виявивши пожежу, необхідно негайно викликати пожежну охорону..Набрати номер «101» і повідомити наступні
відомості:
• адресу, де виявлено загоряння або пожежа.
• об'єкт, де відбувається пожежа: у дворі, у квартирі, тощо.
• що конкретно горить: телевізор, меблі, автомобіль.
• повідомити своє прізвище і телефон.
3. Вийшовши з будинку, зустрічай пожежну машину, показуй найшвидший і зручний проїзд до місця пожежі.
3. КІЛЬКА ПРИКЛАДІВ ТОГО, ЯК МОЖНА ВПОРАТИСЯ З НЕВЕЛИКИМ ВОГНИЩЕМ ГОРІННЯ.

1. Зайнявся кухонний рушник - кинь його в раковину, залий водою. Якщо раковина далеко чи немає води, то щільно
пригорни палаючий кінець рушника обробною дошкою, кришкою від каструлі.
2. Спалахнуло масло на сковороді - відразу ж щільно закрий сковороду кришкою і вимкни плиту. Не можна нести
сковороду та заливати палаюче масло водою тому, що відбудеться бурхливе кипіння та розбризкування палаючого
масла, можуть виникнути опіки рук.
3. З'явився неприємний запах горілої ізоляції - вимкни загальний електровимикач (автомат), щоб припинити
постачання електроструму в квартиру, повідом дорослих.
4.Не можна гасити водою апаратуру, ввімкнуту в електромережу!
5.Якщо горіння тільки почалося, накрий відключену від розетки праску (телевізор) вовняною ковдрою, щільною
тканиною і підгорни її по краях таким чином, щоб не було доступу повітря. Горіння припиниться. Якщо ж воно не
припинилося, треба терміново покинути приміщення. Пам’ятай про токсичність диму!
4.ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ ПРИ ПОЖЕЖІ

При загорянні та пожежі не треба:
• переоцінювати свої сили та можливості;
• ризикувати своїм життям, рятуючи майно;
• займатися гасінням вогню, не викликавши попередньо пожежних;
• гасити водою електроприлади, що перебувають під напругою;
• ховатися в шафах, коморах, забиватися в кути тощо;
• намагатися вийти через задимлену сходову клітку (волога тканина не захищає від угарного газу!);
• користуватися ліфтом;
• спускатися по мотузках, простирадлах, водостічних трубах з поверхів вище третього;
• відкривати вікна і двері (це збільшує тягу та підсилює горіння!);
• вистрибувати з вікон верхніх поверхів;
• піддаватися паніці.

