10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
1. CZUJNIKI DYMU
• PRAWO ich wymaga
• należy co miesiąc sprawdzać baterie
• należy zmieniać baterie wtedy, kiedy zmieniamy czas
• powinny się znajdować na każdej podłodze, blisko schodów, blisko sypialni
2. PLAN UCIECZKI
• w każdym ważniejszym pomieszczeniu w domu powinny być dwa wyjścia
• należy wyznaczyć miejsce, gdzie trzeba się udać w razie pożaru
3. NALEŻY ZAMYKAĆ DRZWI DO SYPIALNI
• zamknięte drzwi nie wpuszczą dymu ani ognia do 20 minut
4. NATYCHMIAST ZEŚLIŹNIJ SIĘ Z ŁÓŻKA
• jak tylko usłyszysz lub zobaczysz alarm przeciwdymowy, ześliźnij się z łóżka,
czołgaj pod dymem
• czołgaj się na zewnątrz do wyznaczonego miejsca spotkania
5. NIGDY
•
•
•
•

Nie chowaj się
Nie trać czasu, szukając swoich cennych rzeczy
Nie próbuj ratować zwierząt
Nie używaj windy

6. NALEŻY ZNAĆ DWIE DROGI WYJŚCIA
• wychodź przez pierwsze drzwi
• jeśli drzwi są gorące, nie otwieraj ich, poszukaj innego wyjścia, np. innych drzwi
czy okna
• jeśli okno stanowi drugie wyjście, należy przez nie wyjść tylko wtedy, jeśli
jesteśmy na parterze
• jeśli jesteśmy na pierwszym piętrze lub wyżej, powinniśmy zagwizdać, krzyczeć
lub machać poszewką czy koszulą dla zwócenia uwagi
7. NALEŻY DOTKNĄĆ DRZWI
• trzeba najpierw dotknąć drzwi tyłem dłoni
• jeśli drzwi są gorące, trzeba znaleźć inną drogę wyjścia
• jeśli drzwi nie są gorące, trzeba je otworzyć powoli i zaglądnąć
• jeśli nie ma dymu i ognia, to można wyjść
8. NIE WOLNO WRACAĆ, NALEŻY STAWIĆ SIĘ NA WYZNACZONYM MIEJSCU
SPOTKANIA
• nigdy nie należy wracać, trzeba pójść na wyznaczone miejsce spotkania
• należy powiedzieć strażakowi, jeśli ktoś pozostał w budynku
9. NALEŻY DZWONIĆ NA 911
• na wyznaczonym miejsciu spotkania po sprawdzeniu, że wszyscy opuścili
budynek, należy zadzwonić na 911
10. TRENUJ PLAN UCIECZKI
• przynajmniej raz w miesiącu trenuj plan ucieczki
• jak uznasz, że wszyscy wiedzą, co robić, możesz trenować co 6 miesięcy

