Świetlik nie
jest drogą
ewakuacyjną.

Jeśli w twoim mieszkaniu jest
ogień lub dym.

Jeśli w wejściu do budynku
mieszkalnego jest ogień lub dym.
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Wyjdź na zewnątrz i zamknij drzwi do mieszkania, ponieważ
zamknięte drzwi zapobiegną uwolnieniu dymu na klatkę
schodową.
Zabierz ze sobą klucz.
Jeśli to możliwe, ewakuuj się w dół schodów.
Następnie zadzwoń pod nr 112.
Ostrzeż innych mieszkańców!
Czekaj na przyjazd straży pożarnej na zewnątrz. Powiadom
strażaków o sytuacji.
Przekaż strażakom klucz do mieszkania.

•
•
•
•

Jeśli dym lub temperatura uniemożliwiają ci ucieczkę na zewnątrz
budynku, pozostań w swoim mieszkaniu.
Zamknij drzwi i okna.
Połóż mokry lub suchy ręcznik, zatykając szparę pod drzwiami
wejściowymi, aby dym nie przedostawał się do mieszkania.
Podejdź do balkonu lub największego okna od strony ulicy
i przyciągnij uwagę strażaków, np. gwiżdżąc lub machając.
Nie próbuj schodzić po fasadzie budynku lub wspinać się na inny
balkon!

Zadzwoń pod nr 112.
Przekaż informacje o miejscu, w którym pojawił się pożar oraz o liczbie
osób znajdujących się w budynku. Następnie czekaj na instrukcje od
straży pożarnej.

Mieszkania mają tylko jedną drogę ewakuacji.
Jest tylko jedna droga: w dół schodów, a więc istnieje
tylko jeden sposób na wydostanie się na zewnątrz.
Ponadto drogą tą poruszają się inne osoby. Jeśli
w jednym z mieszkań lub na klatce schodowej pojawi
się ogień, wymagane jest odpowiednie działanie.
W tym folderze zawarto najlepsze rozwiązania w razie
pożaru w budynku mieszkalnym.

Nie próbuj uciekać przez świetlik.
Świetliki nad klatkami schodowymi nie są drogami ewakuacyjnymi.
Świetliki zapewniają dostęp podczas prac konserwacyjnych, nie służą
jako drogi ewakuacyjne. Ponadto otwarcie świetlików w budynku
mieszkalnym utworzy dodatkową wentylację, która pogorszy panujący
pożar.

Wykonuj polecenia straży pożarnej.
Jeśli straż pożarna otrzyma zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym, będzie zobowiązana do ugaszenia pożaru, a także do ratowania
ludzi znajdujących się w budynku. Sposób działania straży pożarnej
zależy od rodzaju pożaru. Niezależnie od sytuacji zawsze wykonuj
polecenia straży pożarnej!

Budynek mieszkalny

Budynek
mieszkalny
Co robić w razie pożaru

Środki zapobiegawcze
•
•

•

Upewnij się, że wejście i korytarze są utrzymane w czystości.
Utrzymuj drogi ewakuacyjne wolne od przeszkód: nie zostawiaj
papierów, pudełek, wózków, rowerów i innych obiektów na drodze
ewakuacyjnej.
Upewnij się, że w mieszkaniu zawsze działa sprawny czujnik dymu.
Czujniki dymu mogą powiadomić cię o pożarze na wczesnym jego
etapie. Czujniki dymu mogą ratować życie!
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W tej broszurze...
Mieszkania mają tylko jedną drogę ewakuacji.
Jest tylko jedna droga: w dół schodów, a więc
istnieje tylko jeden sposób na wydostanie się na
zewnątrz. Ponadto drogą tą poruszają się inne
osoby. Jeśli w jednym z mieszkań lub na klatce
schodowej pojawi się ogień, wymagane jest
odpowiednie działanie. W tym folderze zawarto
najlepsze rozwiązania w razie pożaru w budynku
mieszkalnym.
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