BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE

EDUKACJA DZIECI W STRAŻNICACH

W czasie pogadanki powiedz o:

1. Zapobieganiu

2. Wykrywaniu

3. Ewakuacji / ucieczce

4. Przyczynach pożaru

5. Alarmach fałszywych

1. Zapobieganie

Dzieci powinny uzyskać informacje o zasadach bezpiecznego zachowania się w domu i na
zewnątrz, np.:
- zapałki i zapalniczki są przedmiotami używanymi tylko przez dorosłych, mogą wywołać
pożar i powinny być przechowywane w niedostępnym dla dzieci miejscu,
- nie wolno używać czy ustawiać urządzeń elektrycznych, grzewczych (np. farelki) w bliskiej
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odległości od materiałów palnych np. mebli, koszów, firan, itp.
- nie należy zakładać papierowych ozdób na żarówki czy lampki,
- nie wolno samemu podłączać odbiorników elektrycznych do gniazdek,
- nie należy podłączać dużej liczby urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka,
- nie wolno samemu odłączać odbiorników elektrycznych ciągnąć ich za kabel,
- w żadnym wypadku nie wolno gasić wodą urządzeń będących pod napięciem,
- nie wolno samemu rozpalać grilla bez obecności osób dorosłych,
- do ugaszenia ognia powstałego w wyniku wygotowania się wody z garnka lub czajnika,
rozlanego tłuszczu czy oleju na kuchence gazowej czy elektrycznej, w żadnym wypadku nie
wolno używać wody. Należy wyłączyć kuchenkę, ogień można ugasić solą kuchenną lub sodą
do pieczenia, przykrywając naczynie ręcznikiem, kocem. Należy to robić jednak bardzo
ostrożnie.

2. Wykrywanie

Należy przekazać informacje o:
- wspólnym rozwiązaniu z rodzicami domowego testu bezpieczeństwa pożarowego
„Bezpieczna rodzina”, w celu uświadomienia co należy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo w
domu,
- znaczeniu czujki dymowej dla bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących dom czy
mieszkanie,
- przynajmniej jedno urządzenie powinno znajdować się w domu, a jeśli dom ma
kondygnacje to powinny być zamontowane na każdej z nich,
- funkcjach i działaniu czujki dymowej jako ważnego i sprytnego urządzenia, które
zaalarmuje o pożarze nawet wtedy, gdy domownicy śpią, dźwięk czujki dymu to sygnał, który
ostrzega o niebezpieczeństwie i umożliwi bezpieczną ucieczkę z zagrożonego pomieszczenia,
- posiadaniu gaśnicy w domu.

3. Ewakuacja / ucieczka
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Należy przekazać informacje o:
- opracowaniu wspólnie z rodzicami zasad ewakuacji z mieszkania, domu w przypadku
zagrożenia czy pożaru,
- ustaleniu miejsca zbiórki członków rodziny po opuszczeniu mieszkania czy domu,
- niezastawianiu drzwi lub innych wyjść ewakuacyjnych kartonami, meblami, itp.
- bezpiecznym zachowaniu się w przypadku pożaru:
- nie wolno chować się pod stolami, w szafie, za firankami czy zasłonami, przykrywać
kocem lub kołdrą. Nie uchroni to od ognia czy dymu, a ratownikom utrudni odnalezienie,
- nie wolno wchodzić ponownie do płonącego mieszkania czy domu po ulubioną zabawkę
czy pieska, kotka itp.
- sprawdzeniu czy drzwi są ciepłe czy gorące; uszczelnić otwory w drzwiach by dym nie
dostawał się do środka, otworzyć okno i alarmować: RATUNKU, PALI SIĘ!
- odpowiednim zachowaniu się w przypadku, gdy na kimś zapali się odzież oraz gdy
zaczyna się palić nasza odzież.

4. Przyczynach pożaru

Ogień bardzo szybko i w sposób niekontrolowany rozprzestrzenia się, może przerodzić się w
duży pożar zagrażający życiu wielu osób.

Należy przekazać informacje o:
- najczęstszych przyczynach powstawania pożarów:
- zabawa zapałkami, zapalniczkami,
- ciekawość,
- nieostrożność osób dorosłych (nieodpowiednie zachowanie: niedopałki, używanie
alkoholu, leków i dzieci,
- podpalenia,
- nieprawidłowe użytkowanie lub wady urządzeń grzewczych i elektrycznych,
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- wady urządzeń elektrycznych i grzewczych,
- wyładowania atmosferyczne, itp.
-

skutkiem pożaru mogą być:
toksyczny dym, szkodliwe opary, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia
bardzo wysoka temperatura i płomienie
nagrzewanie się innych przedmiotów, które mogą spowodować oparzenia.

5. Alarmy fałszywe

Należy podkreślać, że numery alarmowe 998, 112 są wyłącznie numerami przeznaczone do
wybierania w przypadku, gdy jest zagrożone czyjeś życie, powstanie pożar lub inne zagrożenie.

Nie wolno wykonywać tzw. głuchych telefonów na numery alarmowe, dla żartu czy podawać
nieprawdziwych informacji. Strażacy zawiadomieni o fałszywym zdarzeniu nie będą w stanie
dojechać na czas do rzeczywistego pożaru czy wypadku. Osoby poszkodowane, w takim
zdarzeniu nie otrzymają wówczas pomocy i mogą być narażone na niebezpieczeństwo utraty
zdrowia czy nawet życia.
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