




fajčenie,
neodborné úpravy na rozvodoch
elektriny,
vykurovacích
telesách,



mnohých rodinách k požiarom a škodám
nie len na majetku, ale aj na ľudských
životoch, ktorých hodnota je
nevyčísliteľná. Niekedy pritom stačí
dodržiavane niekoľkých základných
pravidiel, prostredníctvom ktorých sa dá
požiaru predchádzať.

Najčastejšími príčinami
vzniku požiarov sú :


nedbanlivosť a neopatrnosť,
najmä
pri
manipulácii
s otvoreným ohňom,







Na schodiskách a chodbách
pred rozvodnými zariadeniami
elektrickej energie, plynu
a vody alebo v únikových
cestách neskladujte starý
nábytok, bicykle a pod.

Udržujte
v
dobrom
stave
elektrickú
inštaláciu, nepreťažujte
elektrické obvody pripájaním veľkého
množstva spotrebičov - vodiče sa zahrejú
a môžu sa vznietiť, nevykonávajte
neodborné
opravy
a
nezriaďujte
provizórne elektrické vedenia.


Uistite sa, či sviečky a cigarety
sú dobre zahasené, a až potom ich hoďte
do koša.

nesprávna obsluha tepelného
spotrebiča pri varení.

Vzniku požiaru môžeme
dodržiavaním niekoľkých
zásad ako sú:
Počas vykurovacej sezóny dochádza v



Keď varíte, neodchádzajte
z bytu ani nechoďte spať.

Deti treba odmalička učiť, aby
sa nehrali so zápalkami.




Nefajčite a nepoužívajte
otvorený oheň na miestach
v byte, kde by sa mohol
rozšíriť. Fajčenie a používanie
otvoreného ohňa je jedna z
najčastejších príčin vzniku
požiaru v bytových domoch.

Dodržiavajte bezpečnú
vzdialenosť
elektrických
spotrebičov od
horľavých
predmetov Pokiaľ sa používajú
elektrické
ohrievače
v
blízkosti
záclony,
môže
vzniknúť požiar.

Ak kúrite tuhými palivami, dbajte
o pravidelné
čistenie
a revíziu
komínov. Zákonná povinnosť ukladá čistiť
komín každé dva mesiace bez ohľadu na
to, či je v rodinnom dome, chalupe,
vidieckom dome. Rozhodne by túto
činnosť
mal
robiť kominár. Jedno
čistenie stojí asi 12 - 15 eur. Suma je

zanedbateľná oproti škodám, ktoré môže
spôsobiť nepatrná iskra. V žiadnom
prípade sa neoplatí šetriť na tomto úkone

Čo robiť v prípade
vzniknutého požiaru?
1. zistený požiar ohláste bez
zbytočného odkladu na tiesňovú linku
112 alebo 150
2. ak je to možné, požiar uhaste

Po roku je tu opäť čas vianočný,
preto nám dovoľte zaželať Vám
veľa krásnych chvíľ prežitých v

alebo spravte nutné opatrenia k

príjemnej atmosfére Vianoc,

zamedzeniu jeho šírenia

v Novom roku veľa radostných

3. uzavrite prívod plynu

dní, mnoho chuti do práce a

4. podľa možností vyveďte do
bezpečnej vzdialenosti deti, vyneste
cenné veci,
5. uvoľnite prístupové cesty
záchranným zložkám,
6. nekomplikujte činnosť záchranným
zložkám po ich príjazde,

pevné zdravie.

