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ПОЖАР
Пожари се у потпуности не могу уклонити, а најефективнији начин заштите добара и
смањење материјалне штете је предузимање одговарајућих мјера заштите.
ШТА УРАДИТИ ДА СПРИЈЕЧИМО ПОЖАР У ДОМАЋИНСТВУ?
-

Побрините се за одговарајуће одржавање стамбеног објекта: инсталације, гријање,
димњаци и др.

-

У стану, подруму или на тавану не држате запаљиве и експлозивне материје у
недозвољеним количинама.

-

Редовно одржавајте све врсте пећи у исправном стању и прописно их прикључите на
димоводне канале који морају бити непропусни за гасове и искре.

-

Редовно чишћење димњака смањује опасност за настајање пожара и експлозија.
Минимално једном годишње би требало извршити чишћење (пред почетак грејне
сезоне).

-

Дио димњака који је под кровом, у таванском простору треба да је добро облијепљен,
без пукотина.

-

Опрезно користите изворе топлоте и отворени пламен јер су најчешћи узроци пожара
у домаћинству управо недовољне мјере опреза при употреби топлоте.

-

Не бацајте врући пепео са жеравицом и опушке у посуде које се могу запалити.

-

Не бацајте опушке и шибице ако их претходно нисте угасили.

-

Уколико осјећате мирис плина по доласку у стан, не палите свјетло, упаљач или
шибице већ затворите довод плина и провјетрите просторије отварањем врата и
прозора.

-

Лицновање осигураче погодују избијању пожара на електричним инсталацијама.

-

Незаштићена расвјетна тијела и дотрајала електрична инсталација по објектима могу
бити узрочник пожара.

-

Ако боравите дуже вријеме ван стана, искључите све електро – уређаје из утичница.

-

Не палите отворену ватру у близини објекта нарочито за вријеме вјетровитог времена.

-

За вријеме паљења смећа удаљеност од објекта мора бити минимално 20 метара, а код
паљења осигурајте средства за почетно гашење. По завршетку угасите жар.

-

Стогови сијена, сламе, те кукурузовине морају бити удаљени од грађевинских
објеката најмање 15 метара.

-

Не дозволите да се дјеца играју шибицом, упаљачем, свијећом, запаљивим и другим
опасним материјама, да остају сама уз новогодишњу јелку са упаљеним сијалицама и
свијећицама. Пред малом дјецом не укључујте пеглу, гријалице, шпорет, гасни
потрошач, не мјењајте осигураче и остало јер она то све опонашају по вашем одласку
из куће, а то може довести до најгорег.

ШТА УРАДИТИ АКО ДОЂЕ ДО ПОЖАРА У ДОМАЋИНСТВУ?
-

Уколико дође до пожара најприје осигурајте сигуран излаз за људе, а потом
покушајте угасити ватру средствима која су вам при руци (употрјебите прекриваче,
пијесак, земљу, воду, ватрогасне апарате за почетно гашење пожара ако их
посједујете). За ефикасно гашење пожара морате изабрати исправно средство за
гашење.

-

Искључите одмах електричне и гасне уређаје – инсталације.

-

Позовите одмах ватрогасце-спасиоце, саопштите им тачну адресу, шта гори и има ли
угрожених лица.

-

Водом не гасите електричне уређаје под напоном, бензин, нафту, уље, боје и маст.

-

У случају избијања пожара у стану не отварајте прозоре и врата, већ покушајте да
угасите пожар. Довођење свјежег ваздуха распирује пожар, па се брзо шири.

-

Ако се на вама запали одјећа, умотавањем у неку тканину – ћебе или ваљањем по тлу
можете спрјечити несрећу.

-

Не дозволите да вас заведу неке ситнице које бисте жељели сачувати од ватре, већ
присебно поступајте, јер прије свега треба спасити животе, са друге стране не
препуштајете се паници већ разумно покушајте да заједно са комшијама угасите
ватру.

-

Пожар димњака се не гаси водом. Оставити да чађ изгори, уз предузимање
превентивних мјера да се пожар путем варница из димњака не прошири на објекте у
близини или да кроз евентуалне пукотине на димњаку, варнице не избију у
поткровље објекта. По потреби позвати ватрогасце-спасиоце.

-

При гашењу пожара у подрумима улази се у погнутом ставу и са заштитном опремом
(изолациони апарат за дисање и заштитно одијело) коју посједују ватрогасциспасиоци, позвати их у помоћ.

-

Ако пожар не можете угасити у вашем стану, повуците се према степеништу или ка
излазу стана и не дозволите да отворена врата и прозору омогуће ширење пожара и
дима. Поготово не дозволите да продре у степениште које би било брзо захваћено,
што би било катастрофално. Не би се могла извршити евакуација станара са виших
спратова. Све учинити да се у ходнику не појави дим, јер би евакуација била врло
отежана, па можда и неизводљива. Као приручно средство заштите може да послужи
мокар пешкир или крпа за нос и уста ради заштите дисајних органа.

-

Сваки грађанин је, према закону, дужан да угаси пожар, а ако то не може учинити
због сопствене безбједности, дужан је извјестити најближу општинску службу за
заштиту и спасавање.

