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

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM
V DOMÁCNOSTECH – 2. ČÁST
OBÝVACÍ POKOJ
- Okolo krbů a kamen instalujte izolační ochranné podložky zamezující vzniku požáru (např.
dlažbu).
- Svíčky umisťujte na nehořlavé, nekovové podložky. Odcházíte-li z místnosti, hořící svíčku
zhasněte. Hořící svíčky neumisťujte v blízkosti hořlavých látek.
- Nepřetěžujte elektrické okruhy tím, že zapojíte velké množství el. spotřebičů.
KUCHYNĚ

- Neopouštějte kuchyň, jestliže vaříte, smažíte, pečete.
- Varnou konvici vypínejte a vytahujte ze zásuvky.
- Dojde-li ke vznícení oleje, nikdy jej nehaste vodou. Vypněte sporák/hořák, zamezte přístupu
vzduchu např. překrytím pokličkou nebo plechem.
- V blízkosti varných desek, topinkovačů, toustovačů nepokládejte hořlavé látky – textilní nebo
papírové utěrky, ubrousky apod.
LOŽNICE

- Nekuřte v posteli, v křesle zejména jste-li unaveni nebo pod vlivem alkoholu
- Používejte elektrické lampičky, které se vám nepřevrhnou do postele.
KOUPELNA

- Nepokládejte na přímotopy, infrazářiče oblečení, hořlavé látky. Při jejich umisťování dodržujte
bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot.
GARÁŽ

- V garáži nesmí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny.
- V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 l pohonných hmot pro osobní a 80 l pro
nákladní automobily v nerozbitných přenosných k tomu určených obalech a nejvýše 20 l olejů na
jedno stání.
SKLEP, KOTELNA

- Nevychladlý popel ukládejte do nehořlavých uzavíratelných nádob.
- Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze určené obaly. Hořlavé kapaliny
neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů.
- Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření
podporujících látek.
- Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda
nedochází k procesu samovznícení.
- Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k
tomuto účelu určeny.
PŮDA

- Hořlavé látky (seno, sláma, ale i skříně) umístěte je nejméně 1 m od komína.
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

