ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ПОЖЕЖА
ПОЖЕЖА - неконтрольований
процес горіння, який
супроводжується знищенням
матеріальних цінностей та
створює небезпеку життю і
здоров’ю людей.
Фактори небезпеки при пожежі:
швидкий розвиток процесу – рахунок іде на хвилини та

секунди;
полум’я та високі температури призводять до опіків тіла
людини, часом несумісних з життям;
отруєння чадним газом та іншими продуктами горіння;
значні матеріальні збитки внаслідок руйнування будівель та
споруд, технологічного обладнання, різноманітної техніки та
предметів побуту.
Якщо пожежа застала вас у приміщенні:
ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму – не сідайте у
ліжку, а скотіться з нього та повзіть під хмарою диму до дверей, але не
відчиняйте їх одразу;
обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні,
якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а
якщо гарячі – ні в якому разі не відчиняйте їх;
щільно закрийте двері, а всі щілини та отвори позатикайте
тканиною, по можливості мокрою, щоб уникнути подальшого
проникнення диму, та повертайтесь повзком углиб приміщення,
приймайте заходи для порятунку;
присядьте, глибоко вдихніть, розчиніть вікно, висуньтеся та
кричіть: «Допоможіть, пожежа!», а якщо ви не в силі відчинити вікно –
розбийте скло твердим предметом та приверніть до себе увагу людей,
які можуть викликати пожежну команду;
якщо ви вибрались через двері – зачиніть їх і повзком
пересувайтесь до виходу з приміщення (обов’язково зачиніть за собою
всі двері);
якщо ви знаходитесь у висотному будинку – не біжіть донизу
крізь полум’я, а скористайтеся можливістю вибратися на дах будівлі.
Користуватися ліфтом під час пожежі заборонено!

У всіх випадках намагайтеся викликати пожежну команду за
телефоном 101.
У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин
зобов'язаний:
- негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При
цьому необхідно назвати:
- адресу об'єкта,
- вказати кількість поверхів будівлі,
- місце виникнення пожежі,
- обстановку на пожежі,
- наявність людей,
- а також повідомити своє прізвище;
- вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння
(локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї
керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового
на об'єкті;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби
(медичну, газорятувальну тощо).
При рятуванні потерпілих з палаючих будинків необхідно:
перед входом в палаюче приміщення накритися з головою
мокрим покривалом, ковдрою, плащем, пальтом;
двері в приміщення відчиняти обережно, щоб запобігати
спалаху вогню від швидкого притоку повітря;
в сильно загазованому приміщенні пересуватися повзком або
пригинаючись; небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість
менше 10 метрів;
для захисту від чадного газу дихати через вологу тканину (або
спеціальні засоби);
у першу чергу рятувати дітей, інвалідів та літніх людей;
пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під
ліжко, в шафу або забиваються в куток;
якщо загорівся ваш одяг, не можна бігти, потрібно лягти на
землю і перекочуватись, збиваючи полум’я;
побачивши людину, на якій горить одяг, звалити її на землю
та швидко накинути на неї пальто, плащ чи покривало (бажано
зволожене) і щільно притиснути до тіла;
якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкнути
рубильник, вимикач або запобіжники, тільки після цього починати гасити
вогонь;
виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє
вітер.

