
PORADNIK  NA WYPADEK  ZAGROŻENIA  POŻAROWEGO 

Zauważyłeś pożar alarmuj straż pożarną! 

Telefon 112 lub 998 

Pożar w mieszkaniu na ogół można ugasić w zarodku. Jeżeli jednak ogień 
rozprzestrzeni się twoje szanse przeżycia zależeć będą od tego jak szybko                       
i bezpiecznie opuścisz mieszkanie. Pożar postępuje szybko i najczęściej nie ma czasu 
na zabieranie kosztownych rzeczy. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla 
życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. 

ABY BEZPIECZNIE EWAKUOWAĆ SIĘ Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA NALEŻY: 

• zachować spokój, panika to zły doradca,  
• zawczasu przygotować plan ewakuacji i zapoznać z nim wszystkich 

domowników,  
• droga ewakuacyjna winna być wolna od wszelkich przeszkód utrudniających 

ewakuację,  
• wyłącz zasilanie elektryczne i gazowe w domu,  
• w przypadku dużego zadymienia - czołgaj się; dym zalega od góry i może 

zawierać substancje toksyczne (tlenek węgla - czad, inne powstające wskutek 
termicznego rozkładu farb, lakierów, tworzyw i włókien sztucznych),  

• unikaj wywoływania przeciągów, które potęgują pożar,  
• jeżeli opuszczasz pomieszczenie upewnij się czy za zamkniętymi drzwiami nie 

ma ognia, np. przez sprawdzenie temperatury klamki,  
• przy przekraczaniu strefy ognia okryj się mokrym kocem, przesłoń oczy                 

i włosy,  
• w przypadku odcięcia od drogi ewakuacyjnej zamknij drzwi od pomieszczenia, 

jeśli to możliwe wyjdź na balkon lub dach budynku, otwórz okno - wzywaj 
pomocy,  

• nie umieszczaj w oknach krat mocowanych na stałe.  

CO ROBIĆ ABY OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ 
POŻARU:  

• przy posługiwaniu się otwartym ogniem zachowaj szczególną ostrożność,  
• dbaj o sprawność instalacji elektrycznej i gazowej,  
• nie pal tytoniu w łóżku,  
• przed wyrzuceniem niedopałków do pojemnika na śmieci sprawdź czy nie tlą 

się,  
• w pobliżu grzejników elektrycznych nie umieszczaj materiałów łatwopalnych, 

nie kładź na nich ubrań i innych przedmiotów,  
• nie używaj do ogrzewania otwartych grzejników elektrycznych,  
• w kominkach i piecach dbaj o sprawność przewodów kominowych, nie 

umieszczaj w ich pobliżu materiałów łatwopalnych,  
• zabezpiecz przed możliwością wypadnięcia żaru,  
• nie przechowuj w budynku cieczy łatwopalnych,  



• w przypadku zaprószenia ognia odetnij od niego dostęp powietrza (np.: 
przykryj mokrym kocem lub ręcznikiem), przykryj pokrywką garnek z palącym 
się tłuszczem, zalej wodą - za wyjątkiem urządzeń elektrycznych i palących się 
tłuszczy,  

• jeżeli zapaliło się Twoje ubranie, nie biegaj - pęd powietrza intensyfikuje 
ogień, połóż się na ziemi i tarzaj się dotąd, aż zdusisz ognia.  

   

           Powiatowe Centrum 

       Zarządzania Kryzysowego 


