Czujniki dymu – ratują życie
70 % wszystkich ofiar pożarów doznaje
obrażeń nocą!
We śnie obecność dymu do ciebie nie dociera. Czujniki
dymu już przy najmniejszej ilości dymu wydają głośny
sygnał dźwiękowy. Dopiero ten sygnał powoduje, że
się budzisz i możesz zareagować adekwatnie do sytuacji. Tylko tak pozostaje wystarczająca ilość czasu,
aby zagasić ogień lub na czas opuścić niebezpieczne
miejsce.

Pożar!
Co robić?

• Czujniki dymu ratują życie!
•		Czujniki dymu nie są drogie,

łatwo je
zamontować i są dostępne w marketach
budowlanych i sklepach z urządzeniami
elektrycznymi.

•		Sprawdzone

produkty spełniają
wymagania DIN EN 14604 i rozpoznasz je po oznaczeniu VdS.

Właściwe zachowanie ratuje
życie!
Każdy pożar zaczyna się od drobiazgu. Najczęstszą
prawdziwą przyczyną pożarów są nieuwaga,
nieostrożność i nieporządek. Jednak niewielkie pożary szybko stają się wielkimi pożarami
powodującymi niewyobrażalne szkody. Z reguły
wystarczy kilka minut, by pokój zajął się ogniem, a
w chwilę później całe mieszkanie. Przy tym często
ludzie doznają obrażeń lub tracą życie.
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Ta informacja ma pomóc właściwie zachować się
w przypadku pożaru i w życiu codziennym bez
wielkich nakładów optymalnie chronić się przed
pożarami.

112 & Straż

Unikaj zagrożenia pożarem!

Właściwe zachowanie ratuje życie!
• Zachować spokój
• Ostrzeż

i działać rozważnie!

swoich bliskich i współlokatorów!

•	Wezwij straż pożarną!
Wybierz

numer ratunkowy 112 i udziel 		

następujących informacji:
		
1. Gdzie to się stało?
		
Dokładnie podać miejsce.
			
			

2. Co się stało?
Czy są ludzie w niebezpieczeństwie?

			
			

3. Kto zgłasza?
Nazwisko i miejsce skąd dzwonisz.

			
			
			

4. Czekaj!
Na dodatkowe pytania przyjmującego 		
zgłoszenie.

• Zwalczanie pożaru!

Próbuj ugasić ogień tylko wtedy, gdy czujesz się do
tego na siłach i możesz to zrobić nie narażając siebie.

• Udaj się w bezpieczne miejsce!

Jak najszybciej opuść budynek i zabierz ze sobą osoby
	wymagające pomocy. Jeżeli drogę ucieczki odcina dym
lub ogień, pozostań w mieszkaniu lub w swoim pokoju!
Dym może być zabójczy!		
	Zaznacz swoją obecność w oknie, tak aby widziała to
straż pożarna!

	

-

Nie skacz z okna!
Nie korzystaj z windy!

• Zamknij drzwi!

Opuszczając mieszkanie lub pomieszczenie, w którym
opuść pożar, koniecznie zamknij drzwi.

• Czekaj!

	Czekaj na straż pożarną i ich informuj!
W kilka minut dotrą do ciebie.

112 & Straż

Kilka wskazówek dla twojego
bezpieczeństwa:

•	Nigdy nie pal w łóżku! Pozostałości papierosów

i cygar odkładaj wyłącznie do niepalnych pojemników.

•	Nigdy

nie pozostawiaj otwartego ognia (np.
świec) bez nadzoru!

•	Nie pozostawiaj bez nadzoru włączonych urządzeń
elektrycznych, jak np. żelazka, kuchenki lub ekspresu do kawy! Po użyciu zawsze wyłączaj!

•	Urządzenia gazowe i elektryczne dawaj do naprawy
wyłącznie specjalistom!

•	Usuń niepotrzebne przedmioty ze strychu i piwnicy! Zawsze zamykaj drzwi do piwnicy, na strych i
do garażu!

•

 ie magazynuj przedmiotów na klatkach schoN
dowych, korytarzach i w przejściach. W przypadku pożaru utrudniają ucieczkę!

