Правила пожежної
безпеки

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ !
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1. ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
yy Переносні вогнегасники (порошкові, вуглекислотні, водопінні) використовують
згідно з інструкцією, наведеною у вигляді малюнків і тексту на корпусі вогнегасників;
yy Для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді),
необхідно відкрити дверцята шафи і розкласти в напрямку осередку пожежі
рукав, який з’єднаний з краном і стволом. Відкрити вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і спрямуйте струмінь води із ствола на
осередок горіння.
2. ЯКЩО ПОЖЕЖА ЗАСТАЛА ВАС У ПРИМІЩЕННІ
yy Зорієнтуйтеся щодо наявної небезпеки й напрямку її знаходження;
yy Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а
скотіться з нього на підлогу;
yy Повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей приміщення, але не відчиняйте
їх відразу, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку повітря ззовні;
yy Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері
гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум’я не дозволять вийти, якщо двері не
гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте;
yy Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь – якою тканиною,
щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і вживайте заходів щодо порятунку;
yy Присядьте, глибоко вдихніть повітря, прочиніть вікно або розбийте віконне
скло твердим предметом та приверніть увагу людей, які можуть викликати
пожежну команду;
yy Якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу
із приміщення;
yy Обов’язково зачиніть за собою всі двері;
yy Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;
yy Виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону, туди звідки дме вітер;
yy Якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі;
yy При задимленості сходових клітин варто щільно зачинити двері, що виходять
на них, а при сильній задимленості перейти на балкон, захопивши із собою
вологу ковдру, щоб укритися від вогню у випадку його проникнення через
отвори;
yy Коли немає іншого виходу, евакуацію потрібно продовжувати по сходових
клітинах або через іншу квартиру, якщо там немає вогню, використавши міцно
зв’язані простирадла, мотузки або пожежні рукави. Спускатися треба по одному, підстраховуючи один одного;
yy Якщо на вас насувається вогневий вал, не гаючись падайте, закривши голову
мокрою тканиною, затримайте дихання;

yy Якщо вас відрізало вогнем, димом від основних шляхів евакуації, необхідно
затулити ганчірками всі шпарини по периметру дверей та під ними, щоб перешкодити доступ вогню та диму.

3. ДІЇ ПІД ЧАС РЯТУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ПОЖЕЖІ З БУДИНКІВ
yy Перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь мокрою ковдрою,
будь-яким одягом чи щільною тканиною;
yy Відчиняйте двері з особливою обережністю: відчиняйте повільно, прикриваючи себе дверним полотном, щоб забезпечити захист від перепаду температури та впливу полум’я;
yy У сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;
yy Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
yy У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та літніх людей. Пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у
куток;
yy Побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте пальто, плащ або будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожена) і щільно притисніть до тіла, за необхідності, викличте медичну допомогу;
yy Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум’я, ні в якому разі не біжіть – це сприяє роздуванню вогню.

4. ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЯ В ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ НА ВІДКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ
yy Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
yy З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
yy Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям,
що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене,
рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
yy Гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками
листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
yy Під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не втрачайте з
виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою
голосу;
yy Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та
травмувати вас;
yy Особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там
можуть створюватися глибокі прогари, тому пересувайтеся, за можливістю,
перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
yy Після виходу з осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну
службу про місце, розміри та характер пожежі.
5. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ В МІСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
yy Негайно повідомте про пожежу водієві, спробуйте відчинити двері (використовуйте кнопку аварійного відкриття), застосувати для гасіння вогнища пожежі
вогнегасник і підручні засоби. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! У тролейбусах і трамваях
металеві частини можуть опинитися під напругою в результаті обгорання захисної ізоляції проводів;
yy При заблокуванні дверей використовуйте для евакуації аварійні люки в даху,
вікна. За необхідності вибийте обома ногами скло (або твердим предметом).
Якщо Ви вдало, без серйозних травм звільнилися, то за можливості допоможіть тим, хто залишився в зоні вогню, в першу чергу дітям і людям похилого
віку;
yy У будь-якому транспорті є матеріали, що виділяють при горінні отруйні гази,
тому залишайте салон швидко, закриваючи рот і ніс хусткою або рукавом. Вибравшись із салону, відійдіть подалі, тому що можуть вибухнути баки з пальним або статися замикання високовольтної електричної мережі;
yy Телефоном або через водіїв проїжджаючих машин повідомте про пожежу в
пожежну частину. Надайте допомогу постраждалим.

6. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ В ВАГОНІ МЕТРО
yy Відчувши запах диму, негайно повідомте машиніста про пожежу по переговорному пристрою і виконуйте всі його вказівки. Намагайтеся не допустити виникнення паніки у вагоні, заспокойте людей, візьміть дітей за руки. При сильному
задимленні закрийте очі і дихайте через вологий носовичок;
yy Залишайтеся на місцях, поки поїзд рухається в тунелі. Після прибуття на
станцію і відкриття дверей пропустіть вперед дітей та людей похилого віку,
потім вийдіть самі, зберігаючи спокій і витримку. Перевірте, чи не залишився
хто-небудь у вагоні, допоможіть цим людям покинути його. Відразу ж повідомте про пожежу черговому по станції та ескалатору. Надайте допомогу працівникам метро, використовуючи для гасіння вогнегасники та інші протипожежні
засоби, наявні на станції;
yy При появі у вагоні відкритого вогню під час руху намагайтеся загасити його,
використовуючи вогнегасники або підручні засоби, які знаходяться під сидіннями. Якщо це можливо, перейдіть в незайняту вогнем частину вагону (краще
вперед) і стримуйте поширення пожежі, збиваючи полум'я одягом або заливаючи його будь-якими негорючими рідинами (водою, молоком тощо). Ні в якому разі не намагайтеся зупинити поїзд у тунелі аварійним стоп-краном – це
ускладнить гасіння пожежі і вашу евакуацію;
yy При зупинці поїзда у тунелі не намагайтеся покинути його без команди машиніста, не торкайтеся до металевого корпусу вагона і дверей до відключення високої напруги по всій ділянці. Після дозволу на вихід відкрийте двері або
вибийте ногами скло, вийдіть з вагона і рухайтеся вперед по ходу поїзду до
станції. Йдіть вздовж полотна між рейками в колону, не торкаючись до струмоведучих шин (збоку від рейок), щоб уникнути ураження електричним струмом при включенні напруги;
yy Будьте особливо уважні при виході з тунелю біля станції, в місцях перетину
шляхів, на стрілках, тому, що можлива поява зустрічного поїзда. Якщо покинутий вами поїзд зрушив з місця і наганяє вас, притисніться до ніші стіни тунелю.
7. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ В ВАГОНІ ПОТЯГА
yy Негайно повідомте провідникові про пожежу, пройдіть по вагону і, не піднімаючи паніки, голосно, виразно і спокійно оголосіть пасажирам про те, що трапилося. Розбудіть сплячих пасажирів і візьміть за руки дітей. Найбезпечніше
евакуюватися в передні вагони, але якщо це неможливо, то йдіть в хвіст потяга, щільно закриваючи за собою двері купе і міжвагонних переходів. Обов'язково перевірте разом з провідником наявність людей в тамбурах, купе, туалетах палаючого вагону;
yy Використовуючи вогнегасники і підручні засоби (ковдри, мокрі ганчірки тощо),
разом з пасажирами спробуйте загасити вогонь. Закрийте вікна, щоб вітер не
роздував полум'я. Не намагайтеся рятувати від вогню багаж, якщо це загрожує вашій безпеці (візьміть тільки найнеобхідніше – документи, гроші, цінності
тощо). Якщо вогонь відрізав вас від виходів, то зайдіть до купе або туалету,
щільно причинивши за собою двері, відкрийте вікно і чекайте прибуття допо-

моги, привертаючи до себе увагу. Не стрибайте з вагона потяга і не намагайтеся вибратися на дах – це небезпечно! У крайньому випадку – стрибайте,
одягнувши на себе весь наявний одяг;
yy При неможливості загасити пожежу і зв'язатися з начальником потягу або з
машиністом зупиніть потяг за допомогою стоп-крану, виведіть з вагона всіх
людей, і разом з провідниками розчепіть вагони, запобігаючи розповсюдженню вогню по всьому потягу. Для запобігання руху вагонів під ухил підкладіть
під колеса гальмові колодки або інші підручні предмети;
yy Відведіть пасажирів від палаючого вагону і надішліть людей у найближчий
населений пункт повідомити про те, що трапилося в пожежну охорону. Далі
дійте за вказівкою начальника потягу і пожежників. Помітивши сигнали людей,
які залишилися у вагоні, негайно повідомте про них пожежникам. Будь-яким
способом запобігайте виникненню паніки та надайте домедичну допомогу
постраждалим.
8. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ НА ТЕПЛОХОДІ
yy Почувши оголошення про пожежу по судновому радіо або від чергового
матроса, за командою капітана вийдіть з каюти на палубу до рятувальних
шлюпок, прихопивши з собою гроші та документи, попередньо загорнувши їх
у поліетиленовий пакет. Поспішайте, вибираючись назовні, але без метушні і
паніки. Намагайтеся знайти для себе рятувальний жилет (круг). Дисципліна –
запорука успіху;
yy Якщо вихід з каюти відрізаний вогнем і димом, то залишайтеся на місці, щільно зачинивши двері. Розбийте скло ілюмінатора і вилазьте крізь нього. Якщо
це зробити неможливо і немає шансів на допомогу, то, обмотавши голову
мокрою ганчіркою, проривайтеся через вогонь і дим;
yy Пропустивши до шлюпок дітей, жінок, поранених, самі стрибайте за борт.
Пливіть у бік від корабля, намагаючись за можливістю привертати до себе
увагу, подавати сигнали. Якщо можете, то зачепіться за який-небудь плаваючий предмет. Скиньте з себе одяг і взуття, що вам заважають, якщо не змогли
зробити це заздалегідь. Якщо до берега далеко, то тримайтеся на воді, не
витрачайте зайвих сил і чекайте допомоги.

9. ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ У ЛІТАКУ
yy Негайно після зупинки літака прямуйте до найближчого виходу;
yy Захистіть свою шкіру – використайте пальто, шапку, ковдру тощо;
yy Не дихайте димом, захищайтеся одягом, пригніться або навіть пробирайтеся
до виходу поповзом – внизу диму менше;
yy Не стійте в натовпі при виході, якщо черга не рухається, пам'ятайте, що є інші
виходи;
yy Якщо прохід завалений, пробирайтеся через крісла, опускаючи їх спинки; не
беріть із собою ручний багаж, це може коштувати вам життя;
yy Не відчиняйте запасні люки в тому місці, де зовні вогонь і дим;
yy Будьте рішучі і дисципліновані, боріться з панікою на борту будь-якими засо-

бами, надайте максимальну допомогу стюардесі;
yy Не ставайте самі причиною пожежі.
10. ЯКЩО ГОРИТЬ ОДЯГ НА ЛЮДИНІ
yy Зупиніть людину, не давайте їй бігати, а то полум`я розгориться ще більше;
yy Допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити її за допомогою простирадла, ковдри, пальта або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна
піском, землею, снігом. Сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по землі.
yy Залиште голову відкритою, щоб він не задихнувся продуктами згорання;
yy Викличте швидку допомогу;
yy Надайте посильну домедичну допомогу.
11. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ
yy Посадіть або покладіть постраждалого, негайно припиніть вплив високої температури;
yy Обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хв. і більше), будьте обережні, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку;
yy Якщо є можливість, то зніміть з уражених ділянок каблучки, годинники, паски,
взуття до того, поки ці місця не почали набрякати;
yy До обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі
залишки згорілого одягу (обережно ножицями зрізують лише їх краї);
yy Всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу;
yy Дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникнення больового
шоку;
yy Постраждалому давайте вживати рідину в достатній кількості;
yy Перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хв. до прибуття швидкої допомоги.
yy
Запам’ятайте! Не змащуйте опіки ніякими кремами, лосьйонами,
оліями або маслами! Не проколюйте пухирі!

ПОДЯКА ЗА ДОПОМОГУ ЛЕОНІДУ БИЦЮРІ І ПРЕС-ОФІЦЕРУ УПРАВЛІННЯ ДСНС
УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ІРИНІ КРУПІ.

