Bendros pastabos

Prisiminkite:

Jei negalite išeiti iš namų, pasirūpinkite saugiu
prieglobsčiu. Pasirūpinkite šiomis saugos priemonėmis:

Būkite atsargūs naudodami nešiojamus
elektrinius, dujinius ar tepalinius šildytuvus.

✔

Įsitikinkite, kad kambaryje yra telefonas, kuriuo
galėtumėte kviesti pagalbą.

✔

Stenkitės būti kambaryje, kuriame yra langas,
pro kurį galėtumėte išsigelbėti arba pašaukti
pagalbą (nenutolkite nuo lango).

✔

Uždarykite duris ir uždenkite jų apačią
rankšluosčiu arba paklode, kad į kambarį
nepatektų kenksmingų dūmų.

✘
✘

Nestatykite šildytuvų šalia baldų, užuolaidų ir t. t.

✘
✘

Niekada nepalikite įjungto šildytuvo eidami miegoti.

Priešgaisrinė
sauga namuose

Būkite ypač atsargūs naudodami šildytuvus
drabužiams džiovinti.
Pasirūpinkite, kad šalia šildytuvo nebūtų
naminių gyvūnų.

Skambinkite pagalbos tarnyboms.
✔ Skambinkite 999 arba 112
✔ Pasakykite operatoriui, kokios paslaugos jums reikia.
✔ Kalbėkite ramiai ir aiškiai. Praneškite gaisravietės
adresą ir savo telefoną.
✔ Baikite pokalbį tik tada, kai to paprašys operatorius.

Niekada
✘
✘
✘

Neikite į degantį namą pasiimti asmeninių daiktų.
Neišimkite baterijų iš dūmų signalizacijos.
Nekabinkite veidrodžių virš židinio, kuriame
kūrenama ugnis.

FAKTAI!

!

• Šioje šalyje per metus gaisruose vidutiniškai
žūsta 46 žmonės.
• Gaisras nebūtinai kyla pas kitus žmones.
• Kitas gaisras gali kilti jūsų namuose.
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Prevencija
Venkite:





Rūkyti, kai esate pavargę.
Palikti neprižiūrimas degančias žvakes.

Aptikimas


Kiekviename namo aukšte (ant lubų) įtaisykite
bent po vieną dūmų signalizaciją.



Patikrinkite dūmų signalizacijas bent kartą
per savaitę.




Kasmet pakeiskite baterijas.

Palikti vaikus be priežiūros.
Palikti degtukus ir žiebtuvėlius vaikams
prieinamose vietose.



Net ir trumpam palikti be priežiūros prikaistuvius
ar keptuvus.





Stovėti per arti atviros liepsnos, šildytuvų ir t. t.
Naudoti sugedusius elektros prietaisus.
Perkrauti kištukinius lizdus.

Nepamirškite:


Bent kartą per metus išvalyti kaminą ir reguliariai
prižiūrėti šildymo sistemą.






Ten, kur dega ugnis, naudoti apsaugą nuo kibirkščių.



Nedelsiant pataisyti arba pakeisti sugedusius
elektros prietaisus.




Naktį uždaryti visas duris.

Statyti žvakes į tinkamus laikiklius.
Išvalyti nenaudojamas pelenines.
Virtuvėje laikyti tinkamą gesintuvą ir audinį
gaisrui gesinti.

Prieš eidami miegoti patikrinti priešgaisrinės
saugos sistemos būklę.

Išgirdę įspėjamąjį baterijų sekimo signalą,
nedelsdami jas pakeiskite.

Įprastinis
priešgaisrinės
saugos sistemos
patikrinimas
Įprastinis priešgaisrinės saugos sistemos
patikrinimas trunka tik kelias minutes, bet gali
nulemti jūsų gyvenimą.

Evakuacijos planas


Suorganizuokite evakuacijos mokymus visiems
šeimos nariams ir reguliariai juos pakartokite.



Vykdydami evakuacijos mokymus, suplanuokite
atsarginį išėjimą, jei pagrindinį išėjimą
blokuotų ugnis.

Kiekvieną vakarą:


Ištraukite visų nenaudojamų elektros prietaisų
kištukus.



Atjunkite visus nenaudojamus dujų prietaisus.



Užgesinkite visas žvakes ir ugnį.



Saugioje vietoje šalia namų nustatykite
susitikimo vietą.



Prieš degančią ugnį padėkite apsaugą nuo
kibirkščių.




Evakuacijos kelyje neturi būti jokių kliūčių.



Išvalykite visas pelenines.

Durų ir langų raktus laikykite lengvai
pasiekiamoje vietoje.



Pasistenkite, kad evakuacijos kelyje nebūtų
jokių kliūčių.



Uždarykite visas duris.

FAKTAS!
Kasmet daugiau negu 1000 žmonių
kreipiasi į medicinos įstaigas dėl
nudegimų ar nuplikymų.
(HIPE & NPRS Unit ESRI)

