WA˚NA INFORMACJA
O OCHRONIE
PRZECIWPO˚AROWEJ
I BEZPIECZE¡STWIE
W TWOIM MIESZKANIU

Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad
Språk: Polska

NIEBEZPIECZE¡STWA PO˚ARU W DOMU
● Co roku zdarza si´ w mieszkaniach wiele
tysi´cy po˝arów tak powa˝nych, ˝e trzeba
wzywaç stra˝ po˝arnà i pogotowie ratunkowe.
Ginie 100 osób, i wartoÊç szkód wyrzàdzonych
wynosi 1,1 miliarda koron.

● Nie zgaszone Êwiece wywo∏ujà wiele niepotrzebnych po˝arów.

● Liczba drobnych po˝arów i sytuacji zagro˝enia
jest jednakowo wielka. Zwyk∏ymi przyczynami
w naszych domach sà b∏´dy w wyposa˝eniu
elektrycznym i ró˝nego rodzaju przegrzania.
Wskutek b∏´dów w wyposa˝eniu elektrycznym
zdarzajà si´ wypadki po˝arów w telewizorach,
w zmywarkach i suszarkach b´bnowych.
Nigdy nie wychodê z mieszkania, gdy jakaÊ
maszyna jest w∏àczona.

● W zwiàzku z po˝arem w garnku lub patelni na
piecu, tzw. gotowaniem do sucha, jak równie˝
przy innych po˝arach, wytwarza si´ trujàcy
dym. Po˝ar rozprzestrzenia si´ szybko przez
zatkany t∏uszczem kana∏ parowy – dalej do
ca∏ego mieszkania lub domu. Palenie papierosów powoduje wiele powa˝nych po˝arów,
wskutek których ludzie odnoszà obra˝enia lub
ginà.

● Przyczynà czerech z pi´ciu
po˝arów jest tzw. czynnik ludzki.

JAK SI¢ PRZECIWDZIA¸A PO˚AROWI
● Najwa˝niejsze urzàdzenie przeciwpo˝arowe w
Twoim mieszkaniu to aparat ostrzegajàcy
przed po˝arem. Urzàdzenie ostrzegawcze
bardzo szybko reaguje na wytwarzanie si´
dymu i zaczyna wyç wydajàc ostry sygna∏.
Nale˝y regularnie sprawdzaç bateri´ urzàdzenia ostrzegawczego. Trzeba pami´taç, ˝e po
up∏ywie dziesi´ciu lat nast´puje pogorszenie
dzia∏ania urzàdzenia ostrzegawczego. Wtedy
nale˝y wymieniç urzàdzenie ostrzegawcze.
● W∏aÊciciel nieruchomoÊci odpowiada za istnienie urzàdzenia ostrzegawczego w mieszkaniu.
Kto tam zamieszkuje odpowiada za to, ˝e
urzàdzenie dzia∏a.

● Nie wolno zapomnieç o przeciwpo˝arowym
urzàdzeniu ostrzegawczym w domku letnim
lub w przyczepie kempingowej. Sà równie˝ do
nabycia specjalne urzàdzenia ostrzegawcze,
które mo˝na mieç ze sobà w hotelu.
● Nale˝y natychmiast wymieniaç migajàce Êwietlówki. Niesprawne Êwietlówki co roku wywo∏ujà
setki po˝arów.
● W zwiàzku ze zdarzajàcymi si´ po˝arami w
mieszkaniach, przy których ludzie ginà – liczba takich po˝arów wynosi oko∏o 100 – brakuje
dzia∏ajàcych przeciwpo˝arowych urzàdzeƒ
ostrzegawczych.

INNE DOBRE RADY ZMIERZAJÑCE DO
UNIKNI¢CIA PO˚ARU
● Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç w zwiàzku z zapalonymi Êwiecami. Przyklej na stronie
wewn´trznej drzwi wejÊciowych karteczk´ o treÊci „Nie zapomnij zapalonych Êwiec”.
● Nale˝y z przyzwyczajenia wy∏àczaç telewizor korzystajàc z wy∏àcznika na aparacie. Nie
nale˝y mieç telewizora w pó∏ce na ksià˝ki albo w innym miejscu, gdzie mo˝e si´ zbieraç
kurz i mo˝e byç goràco.
● Po skorzystaniu z aparatu do kawy i tostera – wyciàgnij kontakt z gniazda.
● Nale˝y dbaç o to, aby nie by∏o t∏uszczu w filtrach i wentylatorze nad piecem.

NAUCZ SI¢ INTERWENCJI
Wszystkie po˝ary sà ma∏e w pierwszej fazie.
Dlatego wa˝ne wiedzieç, jak nale˝y natychmiast
zadzia∏aç w razie zaistnienia po˝aru. Zasada
podstawowa: RATOWAå – OSTRZEGAå –
ALARMOWAå przez numer 112 – GASIå.
● Po˝ar w garnku. Nale˝y garnek odstawiç z
p∏yty grzejnej. Po˝ar trzeba
st∏umiç nakrywkà. Nigdy nie
u˝ywaj wody, je˝eli pali si´ margaryna, olej lub inny t∏uszcz.
● Po˝ar w telewizorze. Najcz´Êciej na poczàtku
wydostaje si´ dym z telewizora. Wyciàgnij kontakt, nalej wody i próbuj wyciàgnàç aparat na
dwór (na przyk∏ad na balkon).

● Inny po˝ar. Je˝eli po˝ar jest niewielki i masz
wyposa˝enie gaÊnicze, trzeba zbli˝aç si´ do
po˝aru mo˝liwie nisko i spryskiwaç na
ognisko. Nale˝y pe∏zaç pod dymem.
● Je˝eli sam nie mo˝esz zgasiç: Zamknij drzwi
od pomieszczenia, gdzie po˝ar powsta∏, zaalarmuj stra˝ po˝arnà/pogotowie ratunkowe i
opuÊç mieszkanie. UWAGA! Drzwi od
mieszkania nale˝y zamknàç!
● Naucz si´ poj´ç: Na
dó∏ pod dym oraz
zamknàç po˝ar.

WA˚NA INFORMACJA
Je˝eli si´ pali w innym miejscu domu mieszkalnego ni˝ w Twoim mieszkaniu, nale˝y pami´taç:

● Drzwi wejÊciowe Twego mieszkania majà
wytrzyma∏oÊç na po˝ar co najmniej 30 minut.

● Je˝eli jest dym na schodach – nigdy nie
wychodê do klatki schodowej. Dym
b∏yskawicznie si´ rozprzestrzenia, jest Êmiertelny.

● Je˝eli jesteÊ niespokojny, zadzwoƒ na numer
112. Je˝eli pogotowie ratunkowe
ju˝ jest na miejscu – odezwij si´
przez okna lub przez balkon.

● Zostaƒ w mieszkaniu, tam masz najpewniejsze
miejsce.

● Nale˝y oczekiwaç
s∏u˝by ratunkowej.

instrukcji

ALARMUJ
Poprzez numer telefonu 112 skontaktujesz si´ z
centralà SOS. Udzielajàc odpowiedzi na pytania
operatora SOS dostaniesz najszybszà i najlepszà
pomoc. Gdy jeden operator zadaje pytania, drugi
zaczyna alarmowaç najbli˝szà remiz´ stra˝ackà.
● Przygotuj si´ na przyj´cie instrukcji od operatora SOS.
● Nale˝y wyjÊç na spotkanie pogotowia i stra˝y
po˝arnej oraz pokazaç, gdzie potrzebna jest pomoc.

● Je˝eli masz uzupe∏niajàce dane, mo˝esz
oczywiÊcie jeszcze raz zadzwoniç na numer
SOS 112.
● Bàdê przygotowany na to, ˝e po˝ar lub wypadek mo˝e zaistnieç kiedykolwiek. Nale˝y przemyÊleç
sposób post´powania, je˝eli
w takiej sytuacji zajdzie koniecznoÊç, abyÊ zadzwoni∏ na
SOS 112.

WYKAZ ÂRODKÓW KONTROLNYCH
OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA
W MIESZKANIU
NALE˚Y WYPE¸NIå I KONTROLOWAå
OCHRON¢ PRZECIWPO˚AROWÑ W
TWOIM MIESZKANIU/TWOIM DOMU
Wykaz kroków kontrolnych –
celem jest zwi´kszenie bezpiecz-

Nale˝y post´powaç wed∏ug niniejszego wykazu, gdy si´ kontroluje
ochron´ przeciwpo˝arowà w
Twoim mieszkaniu i w domu.

❑

Do wyposa˝enia mieszkania musi nale˝eç co najmniej jedno
przeciwpo˝arowe urzàdzenie ostrzegawcze.

❑

Dzia∏anie urzàdzenia ostrzegawczego nale˝y kontrolowaç.
JesteÊ odpowiedzialny za dzia∏anie urzàdzenia ostrzegawczego.

❑

Kontroluj wyposa˝enie elektryczne w mieszkaniu. Czy sà przewody wciÊni´te? Czy kontakty sà luêne?

❑

Migajàce Êwietlówki nale˝y wymieniç. Do najcz´Êciej istniejàcych
przyczyn po˝arów nale˝à b∏´dy w wyposa˝eniu elektrycznym.

❑
❑

Na telewizorze nie nale˝y stawiaç zapalonych Êwiec.

❑

Zapa∏ki i zapalniczki nale˝y przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.

❑

Po skorzystaniu z aparatu do kawy i tostera nale˝y je wyciàgnàç z kontaktu.

❑
❑

Nie przechowuj towarów ∏atwopalnych w piwnicy lub na strychu.

❑

Nale˝y dbaç o to, aby niepotrzebne odpadki i gazety si´ nie
zbiera∏y na klatkach schodowych, w piwnicach lub na strychu.

❑

Drzwiczki od zsypów na klatkach schodowych zawsze powinny
byç zamkni´te.

❑

Kontener na podwórku? Odleg∏oÊç bezpieczeƒstwa do budynku wynosi 4 metry dla krytego kontenera oraz 6 metrów dla
otwartego kontenera.

❑
❑

Drzwi od piwnic i strychów zawsze powinny byç zamkni´te na klucz.

❑

Je˝eli uwa˝asz, ˝e ochrona przeciwpo˝arowa jest niedostateczna – skotaktuj si´ w pierwszym rz´dzie z w∏aÊcicielem nieruchomoÊci. Je˝eli masz pytania, mo˝esz zawsze dzwoniç na
pogotowie ratunkowe Twej gminy.

Wokó∏ telewizora nale˝y mieç wolnà przestrzeƒ. U˝ywaj
wy∏àcznika na telewizorze.

Nale˝y dbaç o to, aby nie by∏o t∏uszczu w filtrach i wentylatorze
nad piecem.

Do wyposa˝enia mieszkania powinna nale˝eç co najmniej
jedna gaÊnica r´czna (Poleca si´ 6 kg proszku – ABC)

Je˝eli po˝ar
wybuchnie
Ratuj, ostrzegaj, alarmuj, gaÊ – oto cztery wa˝ne
s∏owa do zapami´tania przy po˝arze.
● Ratuj ludzi, którym grozi niebezpieczeƒstwo,
ostrze˝ otoczenie, zaalarmuj s∏u˝b´ ratunkowà
dzwoniàc na numer 112.
● Staraj si´ gasiç, je˝eli masz gaÊnic´ lub wà˝ –
ale nie podejmij si´ niepotrzebnego ryzyka.
● Je˝eli pokój si´ zape∏nia dymem – pe∏zaj pod
dymem. Przy pod∏odze jest tlen.
● Zamknij drzwi od pomieszczenia, gdzie si´ pali.
● Zostaƒ w Twoim mieszkaniu, je˝eli si´ pali w
innym miejscu w domu. Nie wychodê na klatk´
schodowà, je˝eli tam jest dym. Je˝eli potrzebujesz pomocy – dzwoƒ na 112.

Po˝ar pod∏o˝ony
W wielu wypadkach sà po˝ary skutkiem podpalenia.
Co roku w Szwecji pod∏o˝onych jest oko∏o 10.000
po˝arów. Pomó˝ nam w walce przeciw pod∏o˝onym
po˝arom!
● Bàdê czujny na osoby nieupowa˝nione.
● Nigdy nie przechowuj gazet, kartonów i podobnych rzeczy w piwnicach i na klatkach schodowych.
● Drzwi od piwnic i strychów zawsze powinny byç
zamkni´te na klucz.
● Nale˝y dbaç o to, aby drzwiczki od zsypów przy
schodach zawsze by∏y zamkni´te.
● Je˝eli masz jakàÊ poufnà informacj´ do przekazania w zwiàzku z po˝arem – skontaktuj si´ z
Policjà.
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