пожежна
безпека
Вдома
Поради щодо пожежобезпечного будинку

5

“Пожежа в
будинку не
трапиться зі
мною”.

Чи всі електричні запобіжники в порядку?
Якщо у вас вдома часто виникають короткі замикання,
важливо виявлена та усунути їх причину. Запобіжники є
важливими заходами безпеки електрики.

Так

6

Чи захищений будинок за допомогою вимикача
витоку на землю?
УЗО може знизити ризик пожежі та захистити вас
від ураження електричним струмом

Так

7

ні

ні

Чи не містить шафа-лічильник горючих матеріалів?
У разі виникнення пожежі в шафі лічильника через
коротке замикання також можуть загорітися горючі
матеріали.

Так

ні

місце для зберігання
8
Пожежний вихід:

Ось що ти думаєш...
Пожежна команда щороку отримує тисячі
повідомлень про пожежу в будинку. Іноді
виникають тільки
матеріальні збитки. Але нажаль, сотні людей
от щороку
отримують ожогові поранення
і також десятки людей гинуть від пожежі.

1

Нащастя, ви можете зробити багато самі, щоб
зробити свій будинок безпечнішим від пожежі,
або якщо виникне пожежа,
пом’якшити його наслідки. Цей контрольний
список
допоможе вам в цьому. Ви можете врятувати не
тільки
своє життя але й життя сусідів по кімнаті.

3

Чи легко пожежна бригада може побачити
номер вашого будинку?
Пожежна бригада повинна мати можливість
бачити з автомобіля, що вона в потрібному місці.

Так

2

Чи можете ви швидко вийти з дому, якщо це
необхідно?
Виберіть постійне безпечне місце для зберігання
ключів, до якого ви можете швидко отримати доступ.

Так

ні

Чи можете ви швидко вийти з дому, якщо це
необхідно?
Об’єкти на шляху до виходу можуть заважати, якщо
вам доведеться тікати під час пожежі. Це також може
ускладнити доступ пожежної бригади до вашого дому.
важко потрапити до вашого дому.

Так

4

ні

ні

Чи легко доступний головний газовий клапан?
У разі пожежі, або витоку газу, головний клапан
необхідно швидко закрити. Газ дуже небезпечний
у разі пожежі.

Так

ні

Чи регулярно ви перевіряєте свій котел?
Бажано щорічно перевіряти ваш котел.
Погане згоряння може утворити чадний газ.
Це дуже небезпечний газ, який не має запаху і
кольору, але його вдихання може призвести до втрати
свідомості або навіть смерті.

Так

9

Чи немає в просторі навколо котла горючих
речовин?
Приберіть горючі матеріали біля котла.

Так

10

ні

Перевірте фільтр і шланг для відведення повітря
Чи очищається сушильна машина від пилу після
кожного використання?
Висушування білизни викликає багато ворсу. Це може
бути причиною загорання.

Так

11

ні

ні

Чи добре підключені крани і шланги до пральної
машини?
Якщо крани та шланги не в порядку, можуть виникнути
протікання та існує ризик короткого замикання.

Так

ні

Вітальня
15 Ви знаєте, що робити з «полум’ям на сковороді»?

Залишайтеся біля плити, коли ви готуєте. Якщо полум’я
виникає на сковороді, накрийте ії кришкою. Ніколи не
використовуйте воду для гасіння вогню. Також вимкніть
плиту, вимкніть витяжку і дайте сковороді охолодитися
щонайменше півгодини. Перевірте через півгодини чи
згас повністю вогонь.

Так

ні

20

Так

21

16 Чи регулярно ви чистите фільтр витяжки?

Жир може потрапити в фільтр і може загорітися. Тому
чистіть витяжку регулярно і також регулярно замінюйте
або очищуйте фільтр.

Так

ні

17 Регулярно перевіряйте газовий водонагрівач.

Розумно щорічно перевіряти ваш газовий водонагрівач.
Несправний водонагрівач може виділяти дуже
небезпечний чадний газ. Правильно налаштований
водонагрівач має блакитне полум’я. Можливі ознаки
того, що водонагрівач несправний: жовтого/оранжеве
газове полум’я, запотілі вікна, запах газу та фізичні
симптоми, такі як головний біль, нудота і втома.

Так

кухня
12

Чи в хорошому стані газовий шланг?
Переконайтеся, що шланг від газової плити не має
пошкоджень. Перевіряйте шланг регулярно для
тріщин і замінюйте їх кожні п’ятнадцять років.

Так

13

Чи достатня відстань між плитою і
легкозаймистими речами?
Тримайте легкозаймисті предмети, такі як штори,
кухонні рушники та рушники, подалі від плити.
Вони можуть легко спалахнути.

Так

14

ні

ні

Чи вимкнена газова плита, коли ви йдете з дому?
Не залишайте каструлі на вогні чи плиті, якщо ви
залишаєте дім. Наприклад, в каструлі без нагляду
може виникнути полум’я.

Так

ні

ні

18 Чи є в будинку легкозаймисті рідини, наприклад

спирт або бензин?
Високозаймисті речовини в будинку становлять
підвищений ризик. Тому зберігайте їх в добре
провітрюваному приміщенні, наприклад сараї, гаражі
або складському приміщенні.

Так

ні

19 Чи тримаєте ви газові балони на відкритому

повітрі?
Газові балони в будинку можуть бути небезпечними
в разі пожежі. Зберігайте їх поза домом, у добре
провітрюваному приміщенні. Також не тримайте їх
у підвалі, тому що гази важчі, ніж повітря і можуть
бути небезпечним. Газові балони повинні стоячи
вертикально.

Так

ні

Чи безпечно ви поводитеся з розмінниками?
Використовуйте схвалені, непошкоджені
розмінники та не з’єднуйте забагато розмінників
разом. Через це може виникнути перевантаження,
яке в свою чергу може викликати пожежу.
Чи безпечно ви поводитеся з електричними
шнурами?
Регулярно перевіряйте ослаблені шнури на
наявність пошкоджень. Не кладіть їх під килим.
Завжди згортайте кабельні котушки повністю
перед їх використанням. Намотані котушки можуть
перегрітися і викликати пожежу.

Так

22

ні

ні

Чи гасите ви сигарети в безпечному місці?
Використовуйте попільнички і не спорожняйте їх
занадто швидко: принаймні
через п’ятнадцять хвилин після загасання
останньої сигарети.

Так

ні

Будинок
31 Чи обладнані стіни та стелі будинку негорючми

Продовження Вітальня

матеріалами?
У разі пожежі пластикові матеріали виділяють токсичні
речовини.
Існують також матеріали, такі як пластикові планки та
стелі з м’якої дошки, які прискорюють пожежу.

23 Чи вмикаєте ви телевізор на ніч і коли виходите з

Так

приміщення?
Завжди вимкикайте телевізор, коли ви лягаєте спати
або коли ви залишаєте будинок. Не використовуйте
телевізор з кінескопом (розпізнається за виступаючою
задньою частиною). Ці телевізори притягують пил і
стають настільки гаряче всередині, що пил всередині
телевізора може спалахнути. Телевіхори з плоскими
екранами, наприклад LCD та світлодіодні пристрої є
більш безпечними, адже виділяють набагато менше
тепла і притягують набагато менше пилу. Якщо ваш
телевізор із плоским екраном то ризик виникнення
пожежі невеликий.

Так

32 Чи думали ви про шлях евакуації на випадок

пожежі?
Подумайте про шлях евакуації, якщо вам потрібно
швидко вийти з дому (вночі). Навіть у маленьких
приміщеннях, які ви добре знаєте, ви втратите
орієнтацію, коли з’явиться дим. Оговоріть місце збору,
де ви зустрічаєтеся. Важливо скласти план втечі разом
з сусідами по кімнаті.

Так

Діти, які граються з вогнем, часто стають причиною
пожежі. Також будьте дуже обережні із сірниками та
запальничками. Розповідайте дітям про пожежну
небезпеку.

24 Чи виймаєте ви вилки електроприладів із розеток

Так

ні

Так

28

Розумно щорічно перевіряти димохід, щоб запобігти
пожежі, необхідно регулярно прочищати димохід,
дивись веб-сайт офіційних сажотрусів: www.aspb.nl.

ні

26 Чи безпечний ваш камін?

Ніколи не використовуйте метиловий спирт або бензин
для розпалювання вогню. Використовуйте екран для
іскри, щоб вугілля з каміна не потрапило в приміщення.

Так

27

Так

ні

Ви користуєтеся ви електричою ковдрою, згідно
інструкції із застосування?
Електричні ковдри можуть пошкодитися від короткого
замикання або перегріву викликати пожежу. Тому
використовуйте їх правильно.
Коли не використовуєте, зберігайте ковдру згорнутою.
Будьте обережні: складання може пошкодити проводку.

Так

29

ні

Чи використовуєте ви негорючі підсвічники?
Переконайтеся, що ваші підсвічники не займисті.
Також тримайте легкозаймисті матеріали подалі від
(чайних) свічок. Використовуйте міцні підставки для
свічок та негорючі поверхні для чайних свічок.
Не розташовуйте їх занадто близько один до одного
або на куті столу і погасіть їх, коли виходите з кімнати.

ні

Спальня

25 Регулярно перевіряйте свій димохід?
Так

ні

33 Тримайте сірники та запальнички подалі від дітей.

ні

під час грози та тривалої відсутності?
Удар блискавки може призвести до короткого
замикання та пожежі.
Уникайте проблем із вилками з розеток
або для захистіть ваші пристрої за допомогою
спеціальних штекерів.

ні

Чи маєте ви датчики диму біля спалень і в
коридорі?
Датчики диму допомагають вчасно виявити пожежу і є
обов’язковими в кожній оселі! Коли ви спите, ви нічого
не відчуваєте, але ви почуєте сигнал детектору диму.

Так

30

ні

ні

Не куріть у спальні.
Якщо ви заснете, запалена сигарета може
бути причиною швидкого згорання. Пожежа,
спричинена курінням у ліжку, є найчастішою
причиною (смертельної) пожежі.

Так

ні

Результат
На скільки запитань ви відповіли «так»?

число

Так

число

ні

всі
Чудово! Ви вжили достатніх заходів, щоб
запобігання пожежі та обмеження її наслідків.
31 до 33
Ви добре усвідомлюєте потенційну небезпеку і
вживаєте дії, щоб захистити себе та близьких.
Менше 31
Пожежна безпека вашого будинку повинна бути
покращена

Більше порад

3 хвилини

Сильне розповсюдження диму:
Тримайтеся низько до землі, там свіже повітря триває
найдовше.
Тепла дверна ручка:
Помацайте дверну ручку перед тим, як відкрити двері.
Якщо вона гаряча, при відкритті може виникнути спалах
полум’я
Шляху евакуації немає:
Якщо ви не можете вибратися з дому, вийдіть на
балкон або кімнату з виходом на вулицю. Закрийте
(мокрим) простирадлом або тканиною щілину під
дверима, щоб не пустити дим. Потім відкрийте балконні
двері або вікно і покличте на допомогу.

Що робити, якщо раптом виникла
пожежа?
Через велику кількість пластику та електричного
обладнання пожежа в будинку швидко поширюється.
У вас є лише три хвилини щоб безпечно покинути
свій дім. Увага: до моменту приїзду пожежної бригади
ви можете розраховувати лише на себе. Тому
переконайтеся, що ви знаєте, що ви необхідно робити у
випадку пожежі:

Одяг у вогні:
Лягте і катайтеся по підлозі. Загасіть полум’я за
допомогою бавовняного або вовняного пальто або
ковдри і охолодіть (під душем) теплою проточною
водою. Не використовуйте мазі, не знімайте одяг, але
якомога швидше йдіть до лікарні.

Детектор диму рятує життя
Коли ви спите, ви нічого не відчуваєте. Тільки ваш
слух все ще працює. Ось чому сповіщувач диму,
який створює шум, дуже важливий. Це дає вам час
на порятунок. Детектор диму може стати вашим
порятунком.

Що робити?
•
•
•
•
•
•

Залишайся спокійним
Попередьте своїх сусідів по кімнаті
Вийдіть з дому найкоротшим шляхом
Підійдіть до узгодженого місця зустрічі та 		
перевірте, що всі, хто були в приміщенні, 		
знаходяться на вулиці
Зателефонуйте за номером 112 і повідомте
пожежній команді своє ім’я та повну адресу
Дочекайтеся прибуття пожежної бригади 		
та повідомте особливості

Близько половини всіх побутових пожеж не є
пожежами з великим полум’ям, але з тліючим
вогнем. Ці тліючі пожежі викликають багато
токсичного диму і тому є причиною більшості
жертв. Тому переконайтеся, що ви маєте домашні
детектори диму. Повісьте їх на кожному поверсі
увімкнений детектор диму. Важливо, щоб
сповіщувач диму виявляв шлях евакуації і спальня
зовні «охоронялася». При використанні радіоняні
ви чуєте лише звуки. Датчик диму обов’язково
повинен бути в дитячій кімнаті!

Інструкції
Для встановлення, використання та контролю димових
сповіщувачів та вогнегасників, пожежна команда настійно
радить ознайомитися з посібником користувача, що
додається разом із виробом.

Інструкції
У багатьох випадках ви можете самостійно погасити
пожежу у своєму будинку.
Гасити можливо вогнегасною ковдрою або відповідним
вогнегасним засобом.
Ніколи не забувайте: дим містить токсичні гази і
вдихається дим небезпечний для життя. Тому уникайте
стояти в диму. І гасіть вогонь лише до тих пір, поки ви
впевнені, що можете залишити приміщення.
Убезпечте своїх домочадців навіть у разі невеликої
пожежі та завжди повідомляйте пожежну команду (112).
Адже ви не знаєте наперед чи залишиться вогонь малим.
Додаткову інформацію про відповідні вогнегасні засоби
можна знайти на www.brandweer.nl.

Пожежне життя

У цій папці…
Пожежна безпека починається з вас.
Ми як пожежна команда раді Вам допомогти. Тому
ми підготували контрольний список, щоб ви могли
швидко можете побачити, чи можете ви зробити
свій будинок ще більш вогнетривкими. Ми також
даємо поради, що робити, якщо вогонь спалахнув.

www.brandweer.nl/wonen

