POŻARY
POŻAR- niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie
przeznaczonym. Warunkiem
zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim
jest pożar (podobnie jak w procesie spalania)
jest istnienie czworokąta spalania: materiał
palny, utleniacz, ciepło, skomplikowane
reakcje łańcuchowe (wolne rodniki). Pożary
należą do grupy najważniejszych zagrożeń
zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary
naturalne i wywołane działalnością człowieka).
ZAPOBIEGANIE POŻAROM
Aby zapobiec pożarom w budynkach mieszkalnych należy przestrzegać
następujących zasad:
•

•

•
•
•

•
•

ważne jest, aby wiedzieć gdzie znajdują się zawory instalacji gazowej,
wyłączniki energii elektrycznej i bezpieczniki w mieszkaniu oraz
zapewnić do nich łatwy dostęp,
należy regularnie kontrolować stan instalacji elektrycznej (warto
zaopatrzyć się w automatyczny bezpiecznik), odgromowej i kominowej
oraz urządzeń będących źródłem ogrzewania w mieszkaniu,
nie należy przeciążać sieci elektrycznej, poprzez podłączanie kilku
urządzeń do jednego gniazda,
należy zachować szczególną ostrożność, w trakcie korzystania
z dodatkowych źródeł ogrzewania,
w budynku warto zainstalować gaśnice oraz wykrywacze dymu
i zapoznać z ich obsługą mieszkańców budynku. UWAGA! Gaśnice oraz
wykrywacze dymu należy używać zgodnie z załączoną instrukcją. Należy
także pamiętać o regularnej kontroli sprawności gaśnicy i jej legalizacji,
w mieszkaniu nie należy przechowywać pojemników z materiałami
łatwopalnymi, m.in.: rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp.
nie wolno palić papierosów w pobliżu materiałów łatwopalnych.

JAK ZWALCZAĆ POŻAR
• W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania
w celu jego likwidacji (zaalarmować
niezwłocznie, przy użyciu wszystkich
dostępnych środków osoby będące w strefie
zagrożenia, wezwać straż pożarną).
• Telefoniczne alarmowanie należy wykonać
w następujący sposób: Po wybraniu numeru
alarmowego straży pożarnej 998 i
zgłoszeniu się dyżurnego podaje się:
- imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja
o zdarzeniu,
- adres i nazwę obiektu,
- co się pali, na którym piętrze,
- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
- po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia.
• Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych
do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku
koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te
wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może
ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień
i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych
w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo
gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku
powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.
Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik
zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna
i opanowana.

PO POŻARZE
• nie należy wchodzić do zniszczonego przez ogień budynku, dopóki
odpowiednie służby nie stwierdzą, że budynek jest bezpieczny,
• nie wolno włączać instalacji elektrycznej oraz podłączać żadnych
urządzeń elektrycznych w budynku przed sprawdzeniem ich przez
elektryka,
• należy wyrzucić żywność, napoje i lekarstwa, które były narażone
na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również
zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności,
• nie należy wyrzucać zniszczonych przedmiotów zanim nie zostanie
przeprowadzona oficjalna inwentaryzacja,
• jeśli budynek był ubezpieczony od pożaru, należy skontaktować
się z firmą ubezpieczeniową. Należy zachować wszystkie rachunki
napraw i remontów związanych z usuwaniem szkód, gdyż będą przydatne
przy ubieganiu się o odszkodowanie.

