Pożary

Jak zachować się w przypadku pożaru?

Podczas pożaru czynnikami, które ci zagrażają są wysoka temperatura, dymy pożarowe
oraz zagrożenia wtórne tj. spadające lub przewracające się elementy budynków.
W przypadku powstania pożaru jesteś zobowiązany podjąć działania w celu jego
likwidacji. Przez działania te rozumie się niezwłoczne zaalarmowanie, o pożarze, osób
znajdujących się w strefie zagrożenia (np. w palącym się budynku), wezwanie straży
pożarnej oraz, stosowne do możliwości, podjęcie próby stłumienia pożaru.
Aby wezwać straż pożarną wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz numer alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej 998 lub numer alarmowy 112.
Nie przejmuj się, gdy na numer 112 odpowie Policja, dyżurny przyjmie Twoje zgłoszenie i
powiadomi straż pożarną.
2. Po połączeniu się z dyżurnym wyraźnie podaj:
- swoje imię i nazwisko,
- co się pali (nazwę obiektu),
- gdzie się pali (adres, na którym piętrze, w jakiej części),
- czy istnieje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego (ktoś jest uwięziony, nie może się
wydostać),
- numer telefonu, z którego dzwonisz,
- inne dane, o które poprosi dyżurny.
3. Czekaj aż dyżurny powie Ci, że możesz się rozłączyć.
4. W celu potwierdzenia Twojego zgłoszenia dyżurny może do Ciebie oddzwonić.
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Zapanuj nad emocjami.
Jeżeli ogień dopiero powstaje i nie jesteś zagrożony to natychmiast podejmij próbę
gaszenia, aby stłumić pożar „w zarodku”. Nie gaś wodą płonącego tłuszczu i paliw
płynnych. Przed rozpoczęciem gaszenia wyłącz prąd w strefie zagrożenia. Nie
wchodź do zadymionych pomieszczeń. Zatrujesz się gazami pożarowymi.
Jeżeli nie masz możliwości podjęcia próby gaszenia pożaru to zamknij okna - jeżeli
nie stanowi to dla Ciebie zagrożenia - oraz drzwi do pomieszczenia, w którym się pali.
Dzięki temu odetniesz dopływ tlenu.
Wezwij straż pożarną.
Ostrzeż inne osoby znajdujące się w zagrożonym obiekcie.
Czekaj na straż pożarną i wskaż jej dojazd do celu.
Do przybycia straży pożarnej próbuj zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru.
W razie konieczności opuszczenia obiektu zwrócić uwagę, aby nikt w nim nie
został. Drzwi do pomieszczeń w których się nie pali pozostaw otwarte. Drzwi
przeciwpożarowe i drzwi zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się pożaru
pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi pozostaw oczywiście zamknięte (nie na
klucz!).
Po opuszczeniu strefy zagrożenia ustal, czy wszystkie osoby z obiektu znajdują w
bezpiecznym miejscu i czy ktoś nie brakuje. Poinformuj o tym przybyłą na miejsce
straż pożarną.

