BULGARISCH
Помогнете за предотвратяване на пожар и неговите последици!
Повечето пожари у дома могат да се предотвратят, ако следвате някои важни правила:
 Не оставяйте никога свещи или открит огън без надзор.
 Не пушете в леглото.
 Не съхранявайте никакви запалими предмети, детски колички и др. на стълбището и в коридорите на мазето,
защото те са известни като запалими средства.
 Не работете сами без познания по електрическите линии и др.
 Не покривайте лампите или вентилаторните печки с материи. Материята може да изгори.
 Обяснете на Вашето семейство как трябва да се държи в случай на пожар.
 Никога не паркирайте на места, определени за достъп на пожарната или на площи за пожарната бригада.

Има пожар – какво да правим?
Ако има пожар, позвънете първо на Пожарната бригада на номера за спешни повиквания 112. Когато
информирате пожарата бригада, тя ще пристигне до няколко минути.

 Останете в жилището, не бягайте по стълбището, това може да е смъртоносно.
 Затворете вратата на жилището, за да не може димът да се разпространи във Вашето жилище. •
 Обадете се на Пожарната и изчакайте до прозореца или на бакона. Там можете да получите повече въздух и
ще бъдете видяни от пожарната. Пожарната бригада ще Ви спаси. В повечете случаи се използват така
наречените „качулки за бягство“. Те се навличат над главата и разполагат с един дихателен филтър. Така
можете все още да дишате също и в задимени помещения. Пожарната бригада ще Ви отведе безопасно през
стълбите навън. Децата или ранените лица ще бъдат носени, ако те не могат да вървят сами.
 Не опитвайте да се спускате от прозорци или да скачате. Пожарната бригада ще Ви помогне и ще Ви спаси.

 Напуснете възможно най-бързо жилището и отидете със семейството си на безопасно място.
 При напускане на жилището затворете вратата, за да не могат димът и огънят да се разпространят повече.
Така осигурявате за Вас и за другите възможността за бягство. Вземете с Вас ключът за жилището.
 Не използвайте никакви асансьори.
 Предупредете Вашите съседи.
 Отвън се обадете на Пожарната на телефонен номер 112 и изчакайте да дойдат пожарникарите.

www.lfv-nds.de

Mit Unterstützung der Kampagne „Rauchmelder retten Leben

www.rauchmelder-retten-leben.de

