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Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków.
Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: pożar, oparzenia skóry, zapalenie się
włosów i odzieży, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć. Żeby temu
zapobiec należy przestrzegać ustalonych zasad.

Bawiąc się fajerwerkami bierzesz odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą
spowodować. Tylko osoby dorosłe mogą używać materiałów pirotechnicznych,
ściśle stosując się do załączonych instrukcji.

Publiczne imprezy sylwestrowe cieszą się ogromną popularnością. Nie rzadko na skwerach,
placach czy rynkach miast gromadzą się tłumy dochodzące do ponad 200 tysięcy osób!

Wielu uczestników może mieć obawy, czy będą podczas tego typu imprezy bezpieczni. Tak
ogromna ilość ludzi, w dodatku nocą, wzbudza podwyższoną czujność służb ratowniczych a
zwłaszcza Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma jednak powodów do obaw – w jednostkach
czuwają ratownicy, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas imprez sylwestrowych.
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Oczywiste jest w tej sytuacji, że środki bezpieczeństwa podczas tego typu masowych
zgromadzeń muszą być wyjątkowe. Celem strażaków jest zapewnienie bezpiecznej zabawy nie
tylko uczestnikom imprezy, ale także tym, którzy nie biorą w niej udziału. Nad bezpieczeństwem
uczestników Sylwestra czuwa na terenie miasta Poznania ok. 100 i ok. 380 na terenie całego
województwa wielkopolskiego strażaków PSP.

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków.
Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: pożar, oparzenia skóry, zapalenie się
włosów i odzieży, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.

Żeby temu zapobiec należy przestrzegać ustalonych zasad. Po pierwsze, powinniśmy
zapoznać się z instrukcją obsługi tych materiałów i uważać na dzieci podczas ich odpalania. Po
drugie należy zachować trzeźwość i nie używać petard w pomieszczeniach zamkniętych,
balkonach i tarasach, a także nie trzymać już odpalonych fajerwerków w dłoniach.

Fajerwerki mogą uświetnić każdą imprezę lub stać się przyczyną tragedii. To materiały
łatwopalne i wybuchowe, dlatego należy z nimi odpowiednio postępować. Co roku w całym
kraju odnotowuje się w Sylwester kilkadziesiąt przypadków udzielania pomocy w związku z
wypadkami przy odpalaniu fajerwerków. Fajerwerkami i petardami powinni zajmować się tylko
dorośli. To materiały wybuchowe, których nieumiejętne używanie może doprowadzić do
nieszczęścia.

W przypadku zapalenia się odzieży lub włosów nie biegaj dookoła, bo jeszcze bardziej
rozniecisz płomienie.

Połóż się i przetaczaj się po podłożu. Utrudni to rozprzestrzenianie się
ognia.
Zduś płomienie ciężkim materiałem, np. płaszczem lub kocem.
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Pamiętaj:
Przy odpalaniu fajerwerków zawsze pamiętajmy o poniższych zasadach:
NIEWYPAŁ
L

nie podchodź przez 10-30 min.

L

nigdy nie próbuj odpalać ponownie

L podnoszenie petard, które wybuchają z opóźnionych zapłonem to najczęstsza przyczyna
wypadków
NIE POCHYLAJ SIĘ
L

nie należy pochylać się nad fajerwerkami przy odpalaniu, ani też po skończonym efekcie

L

zbyt wczesne odpalenie może poparzyć Twoją twarz

L

w zależności od potrzeby odpalaj kucając z boku, albo na stojąco
RAKIETA LECI Z PATYKIEM

L

nie należy wbijać rakiety w ziemię tylko wstawić pionowo w butelkę, rurkę itp.

L

jak nie poleci to wybuchnie na poziomie zero
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RZYMSKIE OGNIE
L

rurkę należy zakopać, albo wbić w śnieg - trzymanie rurki w dłoni nie jest właściwe

L może się zdarzyć (sporadycznie), że ostatnia kulka wyleci "tyłem" rurki - sprawdź czy nie
ma tam Twojej dłoni ani innych ludzi

L

rzymskie ognie kładź płasko na ziemi obrazkiem do góry: nie stawiaj pionowo

L motyle jak nazwa wskazuje latają, kiedy postawisz pionowo, obrazkiem w Twoją stronę, to
może polecieć w Twoim kierunku i Cię zranić
WYRZUTNIE
L zawsze zabezpieczaj wyrzutnie przed przewróceniem podczas wystrzału np: obstaw
kamieniami, przymocuj taśmą do wbitego w ziemię patyka

NIGDY NIE PRZERABIAJ ZAKUPIONYCH FAJERWERKACH ANI NIE PRÓBUJ ROBIĆ ICH
SAMODZIELNIE !

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ
UŻYTKOWANIA.

APELUJEMY! także do sprzedawców i hurtowników, by prowadzili handel wyłącznie
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materiałami pewnego pochodzenia, posiadającymi odpowiednie certyfikaty, informacje w
języku polskim dotyczące sposobu odpalania i zasad bezpieczeństwa.

Bezpiecznej zabawy sylwestrowej!
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