POLNISCH
Pomóż przeciwdziałać pożarowi i jego skutkom!
Większości pożarów w domu można uniknąć, jeżeli przestrzega się kilku ważnych zasad:
 Nie zostawiaj nigdy zapalonych świec ani otwartego ognia bez nadzoru.
 Nie pal papierosów w łóżku.
 Nie przechowuj łatwopalnych przedmiotów, wózków dziecięcych itp. na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych,
ponieważ są one ulubionym celem podpalaczy.
 Nie pracuj samodzielnie przy przewodach elektrycznych itp., jeżeli nie masz odpowiednich kwalifikacji.•
 Nie przykrywaj tekstyliami lamp ani elektrycznych grzejników. Materiał może się zapalić.
 Objaśnij swojej rodzinie, jak zachować się w razie pożaru.
 Nie parkuj nigdy na drogach dojazdowych dla straży pożarnej lub w obszarach zarezerwowanych dla straży
pożarnej.

Pali się – co robić?
Jeżeli się pali, w pierwszej kolejności wezwij straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeżeli straż pożarna
została już poinformowana, nadjedzie w ciągu kilku minut.

 Zostań w mieszkaniu, nie uciekaj przez klatkę schodową, ponieważ może to zagrażać Twojemu życiu.
 Zamknij drzwi mieszkania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu w Twoim mieszkaniu.
 Wezwij straż pożarną i poczekaj w oknie lub na balkonie. Tam zapewnisz sobie lepszy dostęp do świeżego
powietrza, a straży pożarnej będzie łatwiej Cię zauważyć. Straż pożarna Cię uratuje. Najczęściej stosuje się w tym
celu tzw. „maski ewakuacyjne”. Są one wyposażone w filtr oddechowy i nakłada się je na głowę. W takiej masce
można oddychać także w zadymionych pomieszczeniach. Straż pożarna sprowadzi Cię bezpiecznie w masce
schodami na zewnątrz budynku. Dzieci lub osoby poszkodowane są przenoszone, jeżeli nie mogą się
samodzielnie poruszać.
 Nie należy podejmować próby opuszczania się z okna na linie, a także wyskakiwania z okna. Straż pożarna udzieli
Ci pomocy i uratuje Ci

 Jak najszybciej opuść mieszkanie i zadbaj o bezpieczne miejsce dla siebie i Twojej rodziny.
 Opuszczając mieszkanie, zamknij drzwi, aby uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się dymu i ognia. W ten
sposób zapewniasz sobie i innym drogę ewakuacyjną.
 Nie korzystaj z wind, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia dymem.
 Ostrzeż sąsiadów.
 Na zewnątrz zadzwoń po straż pożarną pod numer alarmowy 112 i poczekaj na jej przybycie.
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