JAK PRZEŻYĆ BEZPIECZNIE OKRES ŚWIĄTECZNY
„Radujmy się Świętami... strzeżmy się ognia!”
Święta, pełne pięknych dekoracji, wymagają dodatkowej ostrożnosći i
przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego. Straż Pożarna w Chicago
udziela następujących rad, aby zapobiec tragediom w domu podczas okresu
świątecznego.
PRAWDZIWE CHOINKI
Zawsze kupuj świeżą choinkę. Szukaj choinek z gałęziami o ciemnozielonym kolorze, mocnym naturalnym zapachu i igłach trzymających się
mocno gałęzi. Prawdziwe choinki, jeśli świezo obcięte i zadbane, mogą stać
bezpiecznie przez wiele tygodni. Sosny i jodły zazwyczaj lepiej się
trzymają niż świerki. Najświeższe choinki pochodzą z miejsc, gdzie
samemu możesz je ściąć. Oto przykłady, jak można sprawdzić świeżość
uciętych choinek. Zielone igły nie powinny opadać, gdy:
• Podniesiesz pień choinki i uderzysz trzonkiem o ziemię
• Złapiesz gałąź blisko czubka i pociągniesz za nią wolno
• Jeśli zegniesz igłę, która złamie się na pół jeszcze przed zgięciem,
choinka jest już całkiem sucha
Trzonek choinki powinien być przycięty pod kątem i pełen żywicy. Aby
utrzymać jej świeżość, należy trzymać choinkę w stojaku wypełnionym
wodą (jak świeże kwiaty w wazonie). Codziennie trzeba sprawdzać, czy
choinka ma wystarczająco wody, bo może szybko uschnąć w ogrzewanych
pomieszczeniach. Wyrzuć choinkę, kiedy igły zaczną z niej opadać w
dużych ilościach, jest to oznaka bardzo suchego i łatwopalnego drzewka.
Nie wolno palić samemu choinki, trzeba oddać śmieciarzom.
*Nie polegaj na sprejach chemicznych w celu uczynienia choinki odpornej
na pożar.

SZTUCZNE CHOINKI
Nawet sztuczne choinki mogą się dobrze palić. Nie wolno używać
elektrycznych światełek na metalowej choince. Choinka może się
naładować elektrycznie. W takich przypadkach światełka powinny
znajdować się ponad lub obok choinki.
WSZELKIE CHOINKI
Zawsze wyłączaj światełka na choince i inne dekoracje, kiedy idziesz spać
lub wychodzisz z domu. Nawet małe zwarcie może spowodować pożar.
Nie używaj otwartego ognia (np. świeczek) na choince. Nie umieszczaj
choinki zbyt blisko grzejników lub kominków. Ustawiając choinkę i inne
dekoracje, zachowaj wyraźną drogę ewakuacji. W żadnym wypadku nie
pozwól na zablokowanie wyjścia.

ŚWIATEŁKA
Światełka używane w domu i na zewnątrz powinny spełniać warunki
bezpieczeństwa, mieć poświadczenie z U.L. (Underwriters Laboratories).

Niewidoczne opary mogą spowodować eksplozję. Najlepiej jest używać
drewna do rozpałki, rozpalać drewnianymi zapałkami, które należy trzymać
z dala od dzieci.

Przed ubieraniem choinki trzeba sprawdzić, czy światełka działają, czy nie
mają uszkodzeń. Uszkodzone światełka należy naprawić lub wyrzucić.

Kominek powinien być zasłonięty specjalnym metalowym parawanem, aby
zapobiec spadaniu iskier na dywan lub inne sprzęty. Nie wolno zostawiać
kominka palącego się. Trzeba zawsze trzymać obok gaśnicę. Przed
zamknięciem rury kominowej należy do końca zgasić ogień. Trzeba
zachowywać dużą ostrożność, jeśli mamy na sobie luźne ubranie i jesteśmy
blisko kominka lub innego otwartego ognia.

Lampki przeznaczone do pomieszczeń trzeba używać wewnątrz, światełka
do dekorowania zewnętrznego należy zakładać na dworze. Światełka te
powinny być wodoodporne, mocno przymocowane do drzew i innych
powierzchni, aby oprzeć się wiatrowi.
Należy unikać używania zbyt wielu przedłużaczy lub sznurów lampek.
Jeden przedłużacz nie powinien mieć więcej niż 3 sznury światełek. Nie
wolno łączyć zestawów dużych lampek ze sznurami małych.
*Wyłączaj światelka wyciągając wtyczkę z kontaktu, a nie ciągnąc za kabel.
Przed zawieszeniem każdy zestaw światełek powinien być sprawdzony, czy
się nie topi i dymi. Kładzie się go na żaroodpornej powierzchni i podłącza
do prądu na 10 do 15 minut. Należy także ostrożnie rozpakowywać i
zapakowywać lampki, tak aby nie uszkodzić światełek i przewodów.
Światełka na choince w domu powinny być mocno do niej przymocowane.
Żarówki nie powinny dotykać igieł ani gałęzi.
ŚWIECE
Nie wolno używać otwartego ognia na choince ani w jej pobliżu. Świeczki
powinny znajdować się w żaroodpornych świecznikach. Jeżeli nie jesteśmy
obok, to trzeba je zgasić. Świece należy trzymać z dala od łatwopalnych
materiałów, takich jak zasłony. Nie wolno ich udostępniać dzieciom.
KOMINKI
Przed zapaleniem należy sprawdzić, czy rura kominowa jest otwarta.
Trzeba usunąć wszelkie materiały łatwopalne z okolic kominka.
Nie wolno używać kominka do spalania gałęzi lub igieł. Palą się one
szybko, wyrzucając iskry. Palenie papieru może spowodować
niebezpieczny nagły płomień oraz wydzielenie trujących oparów.
•

Nigdy nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych płynów do
rozpalenia kominka.

PRZEDSIĘBIORSTWA
Kod Miejski Chicago zawiera przepisy dotyczące wystaw świątecznych w
budynkach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.
Zwróć uwagę na to, że papierosy są całkowicie zgaszone przed
wyrzuceniem
INNE WSKAZÓWKI
• Niedbalstwo w wyrzucaniu papierosów jest głównym powodem
pożarów w Chicago i zgonów z tego powodu.
Palenie papierosów w połączeniu z konsumpcją alkocholu może
doprowadzić do tragedii świątecznych zamiast do radości. Sprawdzaj, czy
nie ma tlących się papierosów na meblach, dywanach i w koszach,
zwłaszcza po imprezach świątecznych. Czujniki dymowe (prawo ich
obecnie wymaga w Chicago) oraz gaśnice stanowią świetne prezenty
świąteczne.
Sprzedaż, używanie oraz posiadanie jakiegokolwiek typu zimnych ogni
(fajerwerków) jest zakazane w Chicago. 911 to w Chicago telefon po
pomoc w nagłych wypadkach (po straż pożarną, karetkę pogotowia,
policję). Należy go zapamiętać.
Pamiętaj o zapobieganiu pożarom nie tylko w Święta. Uczul rodzinę co do
wagi tej sprawy. Każdy członek rodziny powinien znać co najmniej dwie
drogi ucieczki z każdego pomieszczenia w domu. Specjalne miejsce
spotkania powinno być wyznaczone poza domem, aby wiedzieć na pewno,
że wszyscy opuścili budynek i są bezpieczni.

