Prevence pro všechny, o.s.
RADY PRO OBČANY – JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM V DOMÁCNOSTECH

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM
V DOMÁCNOSTECH – 1. ČÁST
-

-

-

používejte tepelné, elektrické, plynové a jiné spotřebiče a komíny podle návodů
a podmínek požární bezpečnosti, dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot,
zajistěte pravidelné revize, kontroly, čištění
skladujte, manipulujte a používejte hořlavé nebo požárně nebezpečné látky tak, abyste
nezpůsobili požár, používejte je v originálním balení
dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení (krby,
kamna, rozbuška, svařování) od hořlavých hmot
neprovádějte práce, pokud nemáte pro ně požadovanou odbornou způsobilost
dodržujte příkazy a zákazy na označených místech např. zákaz kouření
nevypalujte porosty, spalujete-li hořlavé předměty, zabezpečte místo před jeho rozšířením
ohně (pozor na vítr)
dohlížejte nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání
nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny umístěte na snadno přístupná
a dostatečně větraná a proti nežádoucím vlivům chráněná místa. Nikdy je neukládejte v
prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech
určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení
hořlavé kapaliny nikdy neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových
domů nebo ubytovacích zařízení.

Abyste minimalizovali škody vzniklé požárem jak na zdraví, životech lidí, ale i na zvířatech
a majetku:
- udržujte volné únikové cesty z bytů, sklepů, půd, neukládejte na ně skříně, nepotřebný
nábytek – i vy jednou můžete po této únikové cestě utíkat
- neparkujte vozidla na označených nástupních plochách pro požární techniku – hasiči
nebudou moci např. použít výškovou techniku
- zabezpečte požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (např.
požární dveře, požární hlásič, požární hydrant, nouzová osvětlení, hasicí přístroje),
zajistěte k nim přístup, nepoškozujte je, nezneužívejte je – tyto prostředky vám pomohou
uchránit váš majetek
- znejte umístění hlavních uzávěrů k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům
plynu, vody a topení a zajistěte k nim přístup.
V případě, že přesto dojde k požáru
 bezodkladně oznamte hasičům na tísňovou linku 150 nebo 112 každý požár vzniklý
při činnostech, které vykonáváte nebo v prostorách, které vlastníte nebo užíváte
 nikdy vědomě bezdůvodně nepřivolávejte jednotku požární ochrany nebo nezneužívejte
linku tísňového volání.

DOPORUČUJEME: Zabezpečte svoji domácnost hlásičem požáru
a práškovým hasicím přístrojem s hasební schopností alespoň 34A

http://prevenceprovsechny.webnode.cz

prevenceprovsechny@seznam.cz

