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В екстрених випадках телефонуйте 

999 або 112 

Не відкладайте, почніть діяти 

сьогодні! 

Чотири золотих правила пожежної безпеки 

вдома 

Встановіть працюючі 
димові сигналізації та 
регулярно перевіряйте 
їх 

Складіть план евакуації 
при пожежі і часто 
практикуйте його. 

Перевіряйте наявність 
пожежних небезпек у 
вашому домі та 
усувайте їх 

Виконуйте процедуру 
"остання справа на ніч" 
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1 Встановіть працюючі димові 
сигналізації та регулярно 
перевіряйте їх 

• Встановіть димові сигналізатори сьогодні і переконайтеся,
що вони в хорошому робочому стані. Працюючі димові
пожежні сигналізації попередять вас про пожежу.

• Пам'ятайте: ваш нюх не працює, коли ви спите, і дим може
занурити вас в глибокий сон.

• Якщо хто-небудь в хаті глухий або погано чує, він може не

почути звукове попередження від димової сигналізації, наприклад,
якщо не носить слуховий апарат вночі. На ринку існують системи
димової сигналізації, які використовують стробоскоп або
вібромайданчик для попередження про небезпеку пожежі.

Вони забезпечують поліпшене оповіщення для людей, яким важко
почути димову сигналізацію зі звуковим сповіщенням.

• Димову сигналізацію можна перевірити, натиснувши на

кнопку перевірки кінчиком ручки статевої щітки.

• Замінюйте, якщо вони не працюють, а в стандартних

сигналізаціях - раз в рік, або як тільки почуєте попереджувальний

звуковий сигнал.

• Якщо у вас димові сигналізатори з 10-річним терміном служби, то
через 10 років необхідно замінити всю сигналізацію.

• Придбайте як мінімум одну димову сигналізацію для кожного
поверху в будинку.

Встановіть їх між спальними зонами, кухнею та вітальнею - один в
коридорі на першому поверсі та по одному на кожному верхньому

поверсі, на сходовому майданчику. Для підвищення рівня захисту
можна також розглянути можливість встановлення сигналізаторів
у вітальнях і на кухні, в спальнях, якими користуються вразливі

люди, або у спальнях, де є телевізор або великі електроприлади
(наприклад, комп'ютер). (Сигналізатори тепла можуть бути

встановлені там, де дим від приготування їжі або дим від сигарет
або відкритого вогню може призвести до небажаних сигналів
тривоги).

• Розташуйте димові пожежні сигналізації на рівні стелі у

відповідності з інструкціями виробника.

• Регулярно пилососьте димові сигналізатори і протирайте
кришку. Якщо вони засмічуються пилом, вони можуть працювати
неправильно.
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В екстрених випадках телефонуйте 

999 або 112 

Складіть план 
евакуації при пожежі і 
часто практикуйте 
його 

План евакуації при пожежі: 

Що потрібно робити у разі пожежі 

• Завжди тримайте шляхи евакуації/виходи вільними

• Незалежно від того, чи виявили ви пожежу або вас
попередила димова сигналізація, зберігайте спокій і
приводьте в дію свій план евакуації при пожежі.

• Підніміть тривогу. Розбудіть всіх і виведіть всіх на
вулицю найшвидшим чином, допомагаючи або
збираючи найменших або уразливих членів сім'ї.

• Перевірте двері тильною стороною долоні - не

відчиняйте їх, якщо вони теплі. Це означає, що вогонь
знаходиться з іншого боку. Відкривайте тільки ті двері,
які вам потрібні, щоб вийти з дому.

• Якщо є дим, повзіть уздовж підлоги, де повітря чистіше.

• Не шукайте причину пожежі.

• Зберіться в місці збору біля будинку і переконайтеся, що
всі вийшли.

• Зателефонуйте в пожежну службу за телефоном 999
або 112 з телефонної будки, з мобільного телефону або
від сусідів.

• Не повертайтеся в будинок, поки пожежна служба не
повідомить вам, що це безпечно.
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3
Перевіряйте наявність 
пожежних небезпек у 
вашому домі та усувайте 
їх 

Профілактика - найкращий спосіб боротьби з 

вогнем 
• Перевірте свій будинок кімнату за кімнатою на наявність пожежних

небезпек і усуньте їх.

Пам'ятайте: більшість пожеж в будинку починаються у вітальні,

спальні і на кухні вночі, коли ми спимо.

• Кухня

• Покладіть на кухні, в межах досяжності, протипожежну ковдру і
працюючий вогнегасник та навчиться ними користуватися.

При приготуванні їжі завжди використовуйте спочатку задні 

конфорки. Повертайте ручки каструль і стежте за тим, щоб 

вони не знаходилися над іншими конфорками. 

• Тримайте плиту в чистоті - жир становить
небезпеку займання.

• Вимикайте плиту, коли не користуєтеся
нею.

• Ніколи не використовуйте плиту для
сушіння білизни.

• Перед сном перевіряйте, чи вимкнена
плита.

• Регулярно чистіть або замінюйте фільтри
у витяжному вентиляторі.

• Сковорідки для смаження чіпсів являють

собою небезпеку займання - подумайте

про використання альтернативного

способу приготування їжі.
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ні, зношені 

ладами та 

Сковороди для смаження чіпсів являють собою небезпеку 

займання - краще не використовувати їх. Якщо ви використовуєте 

сковороду для смаження чіпсів, будьте дуже обережні. 

• Ніколи не заповнюйте сковороду більш ніж на третину маслом

або жиром.

• Перевірте температуру масла, поклавши в сковороду невеликий

шматочок хліба.

• Якщо він швидко хрумтить, значить, він готовий.

• Якщо масло димить, значить, воно дуже гаряче. Вимкніть нагрів і

дайте йому охолонути, перш ніж починати знову.

• Ніколи не виходьте з кімнати, коли сковорода для смаження

чіпсів включена.

• Ніколи не пересувайте гарячу сковороду.

• Якщо використовується електрична фритюрниця, очистіть її і

приберіть на зберігання, коли вона відключена від мережі і

повністю охолола.

Електроприлади - використовуйте обережно та зберігайте їх 

належним чином, коли не користуєтеся ними. 

• Не перевантажуйте розетки. Це велика небезпека

загоряння.

• Не прокладайте електричні кабелі через кухонні плити.

• Вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки, коли не

користуєтеся електроприладами.

• Якщо електричні кабелі або вилки пошкодж е 

або пошарпані, не користуйтеся електропри 

викличте кваліфікованого електрика.

Відкритий вогонь у вітальні 

• Встановіть перед відкритим вогнем

підходящий іскрозахисний і протипожежний

кожух.

• Не кладіть нічого на захист від вогню.
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• Не залишайте поруч з вогнем нічого, що може спалахнути,
наприклад, папер, журнали або одяг.

• Не використовуйте відкритий вогонь для сушіння одягу. Це велика
небезпека загоряння.

Тримайте димар в чистоті 

• Регулярно чистіть димар - дотримуйтесь цього керівництва:

• Дров'яні каміни: чотири рази на рік, коли ви ними

користуєтеся.

• Каміни на твердому паливі: раз на рік, якщо ви

використовуєте бездимне паливо.

• Каміни на твердому паливі: два рази на рік, якщо

використовується вугілля.

• Олійні каміни: один раз в рік.

• Газові каміни: один раз в рік, якщо вони відносяться до того

типу, який вимагає чищення.

Переносні обігрівачі 

• Використовуйте переносні обігрівачі з особливою обережністю.

• Розташовуйте обігрівачі подалі від меблів, штор і предметів, які

можуть загорітися.

• Не пересувайте включені обігрівачі.

• Вимикайте обігрівачі і виймайте вилку з розетки, перш ніж покинути

будинок або лягти спати.

Свічки 

• Завжди ставте свічки у відповідні утримувачі.

• Не ставте свічки поряд з предметами, які можуть спалахнути,

такими як штори, одяг або постільні приналежності.

• Ніколи не залишайте запалені свічки без нагляду.

• Ставте свічки далеко від протягів.

• Не рухайте запалену свічку.

• Обов'язково тушіть всі свічки перед тим, як піти з дому чи лягти

спати.
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Куріння 

• Ніколи не паліть, коли відчуваєте втом у 

oсобливо коли ви лежите в ліжку або

відпочиваєте в кріслі.

• Куріння являє собою реальну загрозу

пожежі, коли ви втомилися і сонливі.

Пам'ятайте: ліки та алкоголь можуть

викликати сонливість.

• Завжди користуйтеся попільничкою,

коли курите.

• Спорожняйте всі попільнички перед

сном. Перед тим як спорожнити попільничку,

пропустіть її вміст під краном, щоб переконатися,

що воно згасло як слід.

Спальня 

• Ніколи не паліть у своїй спальні.

• Тримайте ліхтарик поруч з ліжком для аварійного освітлення.

• Візьміть з собою в спальню мобільний телефон для екстреного

використання.

• Будьте особливо обережні при використанні електроприладів,

таких як зарядні пристрої для мобільних телефонів і випрямлячі

для волосся. Вимикайте їх з розетки, коли закінчите

користуватися ними, і дайте їм повністю охолонути, перш ніж

прибрати їх.

Пам'ятайте: ніколи не залишайте електроприлади, такі як 

мобільні телефони, кабелі для мобільних телефонів, 

випрямлячі для волосся і т. д., увімкненими в розетку або на 

зарядці, коли лягаєте спати або виходите з дому. 
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Електрична ковдра  
• Використовуйте електричні ковдри правильно, 

дотримуючись інструкцій виробника.

• Регулярно перевіряйте електричну ковдру на предмет 
зносу і пошкоджень.

• Зберігайте електричні ковдри згорнутими, а не 
складеними.

• Регулярно перевіряйте свою електричну ковдру .

Як розпізнати небезпечну електричну ковдру? 

Замініть ковдру, якщо: 

• тканина або флекс зношені або пошарпані

• є сліди опіків

• стяжні стрічки (якщо вони є) пошкоджені або відсутні

• будь-які ослаблені з'єднання

• у вас є сумніви!

• Відремонтуйте вилку або мережний провід, якщо вони
пошкоджені.

• Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки

перед сном.
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4 Виконуйте процедуру 

"остання справа на ніч" 

• Перед тим, як лягти спати вночі:
• Перед тим як лягти спати, переконайтеся, що всі виходи/

виїзди вільні.

• Якщо для відкриття вхідних і задніх дверей потрібні ключі,
переконайтеся, що ключі зберігаються в легкодоступному
місці, відомому всім в будинку, недалеко від дверей.

• Слідкуйте за тим, щоб вогонь був добре загашений, а перед
відкритим вогнем встановіть іскрозахисні пристрої.

• Не залишайте телевізор, радіо або музичну систему в режимі
очікування. На ніч слід залишати увімкненими в розетку

тільки прилади, розраховані на цілодобове використання,
наприклад, холодильники, морозильники і т. д.

• Вимикайте зарядний пристрій мобільного телефону з

розетки, коли він заряджений, або коли ви виходите з
будинку, або коли лягаєте спати.

• Вимикайте пристрій і виймайте з розетки електричну ковдру
перед сном.

• Правильно спорожняйте попільнички і гасіть свічки перед
сном.
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Безпека при роботі з чадним газом 

Що таке чадний газ (CO) 

Монооксид вуглецю (також відомий як CO) - це безбарвний отруйний газ 

без запаху. Приблизно половина смертей від ненавмисних отруєнь CO 

відбувається в результаті вдихання диму від пожеж. Однак, якщо не 

вистачає повітря для процесу горіння або опалювальний прилад 

несправний, може утворитися чадний газ. 

1. Ознаки чадного газу: По всьому будинку і в приміщеннях, де є

опалювальні і кухонні прилади, можна помітити наступні ознаки:

• Плями, кіптява або знебарвлення навколо опалювального приладу і

навколо вентиляційних отворів.

• Конденсат на стінах і вікнах, а також дивний запах при ввімкненому

приладі.

• Жовте або помаранчеве полум'я там, де зазвичай у газових приладів воно

синє.

•Засмічення в димарях і трубах.

•Будь-які пошкодження приладів і димарів або навколо них.

2. Регулярне обслуговування і догляд: Найбільш поширеною причиною 
утворення чадного газу є несправні чи погано обслуговуванні прилади, а 
також засмічені вентиляційні отвори, димарі і димові труби. Важливо 
проводити щорічне обслуговування масляних і газових котлів з допомогою 
зареєстрованого спеціаліста по установці. Попросіть фахівця з 
обслуговування перевірити всі вентиляційні отвори, димарі і димові труби, 
щоб переконатися, що вони не засмічені, як всередині, так і зовні, і 
збільшити циркуляцію свіжого повітря в приміщеннях.

3. Сигналізатори чадного газу: Встановлення сигналізаторів

чадного газу повинно проводитися у відповідності з інструкціями виробника 

по встановленню і розташуванню. Сигналізатори CO є попереджуючим

пристроєм і не усувають CO. Замінюйте сигналізатор чадного газу після 
закінчення терміну придатності, зазначеного на виробі виробником.

Додаткову інформацію про безпеку у відношенні чадного газу можна 

знайти на сайті www.carbonmonoxide.ie або зателефонувати за тел: 1850 

79 79 79. 

Лінії відкриті: з 8 ранку до 8 вечора з понеділка по п'ятницю. З 9 ранку до 

5.30 вечора в суботу 
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Дякую, що знайшли час прочитати цю брошуру про пожежну безпеку 

будинку. Ми сподіваємося, що вона підвищила вашу обізнаність про 

пожежну безпеку. 

Не відкладайте - дійте сьогодні! 
Будь ласка, використовуйте цю інформацію зараз, щоб забезпечити 

пожежну безпеку будинку для вас і вашої родини. 

Ви повинні бути в змозі зазначити "ТАК" у кожному з наступних 

тверджень щодо безпеки. 

Якщо ні, вжийте заходи і позначте відповідну клітинку. 

Якщо ви не впевнені, які дії слід зробити, зверніться до буклету. 

1 На кожному поверсі мого будинку є 

як мінімум один димовий пожежний сповіщувач 

2 Я перевіряю свої димові сигналізації раз на 

тиждень (або відповідно з інструкціями), щоб 

переконатися, що вони працюють у будь-який 

час. 

3 Я заміняю батарейки не рідше одного разу на 

рік (або відповідно з інструкцією). 

4 Я ніколи не відключаю батарейки. 

5 Всі члени сім'ї знають, як звучать димові 

сигналізації/детектори. 

2 Ми практикуємо наш план і знаємо шляхи 

відходу. 

3 План евакуації включає безпечне місце для 

зустрічі поза домом, де можна переконатися, 

що всі благополучно вибралися. 

4 У нас є як мінімум два виходи з кожної 

частини нашого будинку. 
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Контрольний список з пожежної безпеки 

Димова сигналізація Tак Hi Вжиті 

заходи 

План евакуації при пожежі Tак Hi Вжиті 

заходи 
1 У нашої сім'ї є план евакуації. 



5 Всі члени нашої родини знають номери екстрених 

служб 999 і 112. 

Tак Hi 
Вжиті 
заходи 

11 Ми ніколи не залишаємо запалені свічки в порожній 

кімнаті. 

12 В нашому будинку ніхто не курить у ліжку. 

13 Ми перевіряємо електричні ковдри в нашому будинку 

на наявність подряпин, ослаблених з'єднань і 

пошкоджень. 

2 Перед сном ми вимикаємо і виймаємо з розетки 

електроприлади. 

3 Ми закриваємо всі двері на ніч. 

4 Ми перевіряємо виходи і тримаємо їх вільними 

в нічний час. 

5 Якщо для відкриття наших дверей або вікон потрібні 

ключі, ми перевіряємо, щоб ключі знаходилися в 

легкодоступному місці, відомому всім у домі, перед 

сном. 

12 

Пожежна небезпека Tак Hi 
Вжиті 

заходи 
Наша плита і витяжний вентилятор чисті і без жиру. 

Ми вимикаємо плиту, коли вона не використовується 

Ми не використовуємо плиту для сушіння одягу. 

WМи не виходимо з кімнати, коли у нас включена 

сковорода. 

Ми вимикаємо і виймаємо вилку з розетки, коли не 

користуємося електроприладами. 

Ми ніколи не перевантажуємо електричні розетки. 

У наших відкритих вогнищ є захист від іскор та вогню. 

Ми ніколи не використовуємо відкритий вогонь для 

сушіння одягу. 

Ми регулярно чистимо всі димарі. 

Тримаємо переносні обігрівачі подалі від предметів, 

які можуть загорітися, таких як меблі, штори і одяг. 

Нічна рутина 
Tак Hi Вжиті 

заходи 
1 Ми стежимо за тим, щоб іскрозахисні пристрої 
були встановлені на всіх відкритих вогнях. 




