PORADNIK NA WYPADEK ZAGROŻENIA
POŻAROWEGO
Jak zwalczać pożar
1. 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.
2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru
alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
 swoje 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.
Przyjmujący zgłoszenie może żądać:
 potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
 dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru
i nieść pomoc osobom zagrożonych w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi
i mienia. Należy czynności te wykonywać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki
kaka 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 pożaru należy kierować się
rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją
obejmuje kierownika zakładu /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna
i opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie
Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze – poziome drogi
ewakuacji i klatki schodowe – pionowe drogi ewakuacyjne z których istniej możliwość
bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.
W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie
biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające
strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacyjnym zgodnie
z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:




dokonywanie jakikolwiek czynności mogących wywołać panikę,
przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom
prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.
Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem
ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane
przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub
uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie
powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić
pomieszczenia z których należy wynieść mienie.
Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności , jeśli istniej tak
możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:
 pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w którym jest źródło ognia,
 pomieszczenia sąsiednie (pionowe i poziome) – możliwość rozprzestrzeniania się
pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych
(dymu),
 pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania
w czasie akcji gaśniczej.

Aby bezpiecznie ewakuować się z płonącego mieszkania należy:











zachować spokój, panika to zły doradca,
zawczasu przygotować plan ewakuacji i zapoznać z nim wszystkich domowników,
droga ewakuacyjna winna być wolna od wszelkich przeszkód utrudniających ewakuację,
wyłącz zasilanie elektryczne i gazowe w domu,
w przypadku dużego zadymienia - czołgaj się; dym zalega od góry i może zawierać
substancje toksyczne (tlenek węgla - czad, inne powstające wskutek termicznego
rozkładu farb, lakierów, tworzyw i włókien sztucznych),
unikaj wywoływania przeciągów, które potęgują pożar,
jeżeli opuszczasz pomieszczenie upewnij się czy za zamkniętymi drzwiami nie ma
ognia, np. przez sprawdzenie temperatury klamki,
przy przekraczaniu strefy ognia okryj się mokrym kocem, przesłoń oczy i włosy,
w przypadku odcięcia od drogi ewakuacyjnej zamknij drzwi od pomieszczenia, jeśli to
możliwe wyjdź na balkon lub dach budynku, otwórz okno - wzywaj pomocy,
nie umieszczaj w oknach krat mocowanych na stałe.

Co robić aby ograniczyć możliwość rozprzestrzenienia się pożaru:






przy posługiwaniu się otwartym ogniem zachowaj szczególną ostrożność,
dbaj o sprawność instalacji elektrycznej i gazowej,
nie pal tytoniu w łóżku,
przed wyrzuceniem niedopałków do pojemnika na śmieci sprawdź czy nie tlą się,
w pobliżu grzejników elektrycznych nie umieszczaj materiałów łatwopalnych, nie kładź
na nich ubrań i innych przedmiotów,








nie używaj do ogrzewania otwartych grzejników elektrycznych,
w kominkach i piecach dbaj o sprawność przewodów kominowych, nie umieszczaj w ich
pobliżu materiałów łatwopalnych,
zabezpiecz przed możliwością wypadnięcia żaru,
nie przechowuj w budynku cieczy łatwopalnych,
w przypadku zaprószenia ognia odetnij od niego dostęp powietrza (np.: przykryj
mokrym kocem lub ręcznikiem), przykryj pokrywką garnek z palącym się tłuszczem,
zalej wodą - za wyjątkiem urządzeń elektrycznych i palących się tłuszczy,
jeżeli zapaliło się Twoje ubranie, nie biegaj – pęd powietrza intensyfikuje ogień, połóż
się na ziemi i tarzaj się dotąd, aż zdusisz ogniń.

