ПАМ’ЯТКА
щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті
Стан, який склався сьогодні з пожежами, свідчить, що наявність складних проблем в
протипожежному захисті житлового сектору. В Україні щодоби виникає більше 100 пожеж,
на яких гине в середньому 5 чоловік.
Аналіз свідчить, що найбільша кількість пожеж, біля 75 % сталася саме у житлі.
Населення часто порушує елементарні правила пожежної безпеки, не приділяючи їм
належної уваги або просто тому, що не знає їх. Це приводить до того, що у житлових
будинках пожеж виникають значно частіше. Аналіз пожеж частіше показує, що винуватцями
більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної
безпеки, необережно поводяться з вогнем під час паління. Пожежі викликані непогашеною
цигаркою або сигаретою, в найбільш розповсюдженими у більшій мірі ніж може здатися на
перший погляд. Більшість пожеж, спричинених курінням, пов’язана з курінням у
нетверезому стані у ліжку.
Не менш поширеною причиною пожеж є порушення правил користування
електричними приладами. Аналіз таких випадків показує, що вони відбуваються в
основному, з двох причин: у разі порушення правил пожежної безпеки під час користування
електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів.
Крім того, пожежі можуть виникати і від несправності цих приладів. Пожежі можуть
виникати і від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це
може статися, наприклад, якщо в одну розетку включити декілька побутових приладів
водночас. Виникає перевантаження, проводи можуть нагрітися, в ізоляції спалахнути.
Коротке замикання електричних проводів в одній із кімнат трьохкімнатної квартири
№ 232
на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки по пр. Незалежності 20 міста
Южноукраїнська стало причиною пожежі, яка виникла о 07:15 годині 8 січні 2017 року. За
30 хвилин пожежники локалізували пожежу. Врятовано 6 мешканців будинку. Через
отруєння чадним газом до швидкої медичної допомоги за допомогою звернулись 4 чоловіка.
Пожежею завдано збиток майже на 20 тис. грн.
Тому мешканцям міста потрібно виконувати основні запобіжні заходи та
користуватися правилами пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних
приладів:
- нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки;
- забороняється залишати прилади, включені без нагляду;
- забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів;
- необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання проводів
приладів до вилки, клем між собою, тощо;
- небезпечно замінювати запобіжники, що перегоріли в телевізорах, приймачах і
інших побутових приладах саморобними або плавкими запобіжниками;
- забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами.
Останнім часом почастішали випадки пожеж внаслідок порушення правил пожежної
безпеки при експлуатації телевізорів. Для попередження таких пожеж необхідно
дотримуватись таких правил:
- розетка підключення вилки живлення повинна знаходитись у доступному місці для
швидкого відключення телевізора від електромережі;
- слід вимикати телевізор, якщо дорослих немає у кімнаті;
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- необхідно витягувати вилку шнура живлення із розетки, якщо телевізор вимкнено;
- у випадку виникнення несправності в роботі не допускати повторного вмикання
телевізора;
- закривати вентиляційні прорізи на задній стінці і нижній частині корпуса телевізора.
З метою попередження пожежі в ваших будинках та кватирах пропонується виконати
наступні основні вимоги правил пожежної безпеки:
1. Для захисту електромережі від коротких замкнень та перевантажень встановіть
захисний пристрій з нормованою межею напруги, автоматичні запобіжники або запобіжники
з каліброваними плавкими вставками заводського виготовлення. Не допускайте застосування
некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму («жучків»).
2. Замініть електропроводку з пошкодженою ізоляцією або таку, що в процесі
експлуатації втратила захисні властивості.
3. Усуньте поганий контакт в місцях з’єднання електропроводів, відремонтуйте
розбиті та несправні електровимикачі і розетки. При ремонті електромережі звертайтеся за
допомогою тільки до кваліфікованих спеціалістів.
4. Не допускайте використання для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні
нагрівальні прилади, газові кухонні плити.
5. Не залишайте без нагляду, у разі виходу із приміщення, увімкнені в електромережу
нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо. Уходячи з дому, вимкніть їх.
6. Для обігріву приміщень використовуйте масляні обігрівачі або конвектори із
закритими нагрівальними елементами, в яких є індивідуальний електрозахист і
терморегулятор з функцією автоматичного відключення.
7. Відстань від обігрівачів до горючих матеріалів і конструкцій має становити не
менше 0,25 м.
8. Не допускайте перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно багато
побутових електроприладів великої потужності.
9. Не застосовуйте саморобні та несправні подовжувачі, які не відповідають правилам
улаштування електроустановок, що пред’являються до переносних електропроводок.
Використовуйте тільки сертифіковані подовжувачі заводського виготовлення, куплені в
спеціалізованих магазинах.
10. Забороняється зберігати в квартирах житлових будинків балони із скрапленим
газом, особливо це небезпечно при заносі балонів з низької температури в теплі
приміщення, що може стати причиною їх розгермитизації та вибуху.
11. Не залишайте малолітніх дітей без догляду дорослих, зберігайте запальнички та
сірники поза полем зору дітей та у недоступних для них місцях.
12. Не допускається захаращувати балкони та лоджії макулатурою, старими меблями,
зберігати на них легкозаймисті та горючі рідини, балони з горючим газом тощо.
13. Не паліть у ліжку!!! Паління у ліжку – одна з головних причин смертельних
випадків при пожежах в оселях.
Дії при пожежі
Пожежу легше запобігти, ніж потушити, але ще важливо правильно діяти при
виникненні пожежі, а саме:
у разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:
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- негайно повідомити про це пожежну охорону по телефону 101. При цьому необхідно
назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі,
обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.
Для передавання повідомлень про пожежі слід також використовувати переговорні
пристрої ліфтів у житлових будинках на диспетчерські пункти.
Вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та
збереження матеріальних цінностей.
Шановні мешканці міста!
Дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки, ваше життя і здоров’я буде в
безпеці.

Управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами
Южноукраїнської міської ради.

