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ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ В ЖИЛИЩАТА

От началото на месец октомври 2015г. до края на месец март 2016г., на територията на
страната, вследствие на възникналите пожари са загинали 74 души, а пострадалите са
140. Тревожната статистика сочи, че 3 от загиналите са деца, 18 са на средна възраст и
52 са над шестдесетгодишна възраст. Голяма част от загиналите и пострадалите над
шестдесетгодишна възраст са самотно живущи в отдалечените населени места, трудно
подвижни, инвалидизирани или такива с влошено здравословно състояние.
За същия период на територията на област Враца е загинал един гражданин на 83г. и
са пострадали двама. През периода от органите за пожарна безопасност и защита на
населението от област Враца са ликвидирани 302 пожара. От тях 143 са пожарите с
нанесени материални щети.67 пожара са свързани с отоплителния сезон. От тях - от
строителна неизправност и запалване на сажди в комини са предизвикани 11 пожара; 40 пожара са възникнали в комини без загуби;- 14 пожара от неправилно ползване на
отоплителни уреди;
- 2 пожара са предизвикани от небрежност при боравене с открит огън (не загасена
жар в близост до горили материали). Причината за възникване на 3 пожара през
периода е неправилна експлоатация на нагревателни газови уреди и 3 от домакински
уреди (запалено олио във фритюрник и в тиган върху готварска печка). Два пожара са
възникнали от небрежност при боравене от открит огън (оставена запалена свещ и не
загасена цигара).

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ!
Не оставайте без наблюдение деца и трудно подвижни Ваши близки при включени
отоплителни и нагревателни уреди. Не давайте възможност на деца за игра със
кибрити, запалки и печки.
Не оставайте без наблюдение включени електрически уреди и съоръжения. Грижете се
за изправността на електрическите, газовите, климатичните инсталации. Не
подсилвайте предпазителите на електрическата мрежа. Не ползвайте повредени или
нестандартни печки и уреди. Поставяйте електрическите котлони, ютии, както и печки
на твърдо и течно гориво върху негорими подложки и на безопасно разстояние от
горими материали. Не използвайте вода за пожарогасене на електроуреди под
напрежение. При използване на различни по вид отоплителни уреди, спазвайте
специфичните правила за тяхната пожаробезопасна експлоатация. Почиствайте
редовно готварските уреди от полепналата мазнина, както и комините преди
отоплителния сезон. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято.
Изключете уреда и го оставете да се охлади. Ако тиганът пламне, не поемайте излишен
риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху
него.
При излизане от кухнята – свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.
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Проверете дали сте изключили котлона и фурната след като приключите с готвенето.
Не оставайте в близост до нагревателни и отоплителни уреди газови бутилки.
При усещане мирис на газ незабавно спрете притока на горивото. Незабавно изключете
електричеството. В никакъв случай не палете свещи, запалки и др. потенциални
източници на запалване. Поставете кърпа на лицето си, за да не се замаете от газта и
проветрете помещението. Не пушете около запалими течности или лекарства. Не пушете
в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да
предизвикате пожар. Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за
боклук. При използване на свещи използвайте негорими и стабилни свещници, които
трудно се преобръщат. Поставяйте ги на безопасно разстояние от запалими предмети,
като например пердета и завеси. Изгасвайте свещите, когато излизате от стаята или
лягате да спите. При пожар се обадете на тел. 112. Бъдете точни в информацията си за
това къде и какво гори, има ли застрашени хора.
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