
  ŻEBYŚCIE CZULI SIĘ PAŃSTWO U NAS BEZPIECZNIE. 

 Ogólne wskazówki dotyczące
 ochrony przeciwpożarowej
Szanowna Lokatorko, Szanowny Lokatorze, 

Każda osoba może przyczynić się do tego, aby 
zapobiec pożarowi lub zmniejszyć powstałe 
w jego wyniku szkody. 

Spis niniejszych wskazówek prosimy zachować 
razem z umową o najem mieszkania lub w Państwa 
prywatnej teczce pism związanych z mieszkaniem. 

Informowanie i zapobieganie w razie nagłych 
wypadków 

Co trzeba mieć na uwadze: 

1 Aby nie być „mądrym po szkodzie”, prosimy 
zapoznać się z regułami postępowania, 
wydrukowanymi na odwrocie. Dzięki nim 
będziecie wiedzieli Państwo wcześniej, co robić 
w przypadku pożaru, a nie zaś dopiero wtedy, 
gdy on już nastąpi. 

2 Proszę dowiedzieć się, jak najszybciej dotrzeć 
mogą Państwo z własnego mieszkania do 
następnej klatki schodowej. Poza tym powinniście 
Państwo też wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy 
telefon lub budka telefoniczna. 

3 

4 

Proszę nie parkować samochodów na przejazdach 
dla straży pożarnej, przy hydrantach lub na nich. 

Proszę pilnować, aby dzieci nie bawiły się w domu 
zapalniczkami, zapałkami lub urządzeniami 
służącymi do utrzymania bezpieczeństwa. 

Środki zapobiegawcze w pomieszczeniach 
mieszkalnych: 

Nigdy nie palić w łóżku. 

Niedopałki wyrzucać wyłącznie do pojemników 
niepalnych. 

Gasić świeczki, wyłączać gaz przed opuszczeniem 
mieszkania. 

Palące się tłuszcze (np. na patelni) gasić 
przykrywając je pokrywką (płomienie duszą się). 
Koc gaśniczy to ewentualny drugi wybór. 
Palących się tłuszczy nigdy nie gasić wodą. 

Nie przetrzymywać w mieszkaniu starego papieru, 
łatwopalnych płynów lub mogących palić się  
odpadów.

Instalacje i naprawy sprzętu elektrycznego lub 
gazowego zlecać wyłącznie fachowcom.

  Używać tylko sprawdzonych i działających bez 
zarzutów urządzeń elektrycznych.

Środki zapobiegawcze w domu: 

Nie zastawiać korytarzy, klatek schodowych 
i zejść do piwnic, które mogą być wykorzystane 
jako drogi ewakuacyjne i wyjścia bezpieczeństwa. 

Usuwać leżące odłogiem śmieci, wózki dziecięce 
lub łatwopalne substancje płynne (farby, lakiery 
itp.), ponieważ mogą one zwabiać podpalaczy. 

Dbać o to, aby drzwi przeciwpożarowe były 
zamknięte. 

Zamykać wszystkie drzwi. Ochrona przed 
włamaniami jest równocześnie ochroną przed 
podpaleniami. 

Usuwać niepotrzebne rzeczy ze strychów i piwnic 
tak często, jak to tylko możliwe. 

Wyżej wymienione wskazówki dotyczące ochrony 
przeciwpożarowe nie są wyczerpujące. W celu 
uzyskania dalszych informacji i wartościowych 
porad, prosimy zwrócić się do miejscowe jednostki 
straty pożarnej. 



  Co robić w przypadku jego powstania? 

 Prawidłowe zachowanie
 na wypadek pożaru.

Zachować spokój 
Zapobiegać panice 

Pożar w mieszkaniu 

1. Zadzwonić po straż 
pożarną: 

GDZIE się pali? 

CO się pali? 

Czy są ranni? 

KTO zgłasza pożar 

2. Natychmiast opuścić 
mieszkanie 

3. Zamknąć drzwi do 
mieszkania 

4. W żadnym wypadku nie 
korzystać z windy 

Ostrzec sąsiadów 

Zabrać ze sobą osoby wymagające 

pomocy 

Zadzwonić po straż 
pożarną: 

1. telefon alarmowy 112 

GDZIE się pali? 

CO się pali? 

Czy są ranni? 

KTO zgłasza pożar 

2. Nie opuszczać 
mieszkania 

3. Pozamykać drzwi 

4. Przy otwartym oknie 
czekać do nadejścia 
pomocy 

W celu uzyskania dalszych informacji i wartościowych porad prosimy zwrócić się do miejscowej jednostki straży 

pożarnej. 
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