POŻAR
Pożar poza stratami materialnymi powoduje zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzkiego. W warunkach pożaru
osoby mogą ulec następującym obrażeniom:
Poparzenia;
Uszkodzenie mechaniczne ciała;
Zatrucia gazami spalinowymi.
W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania
w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie osoby będącej w strefie zagrożenia;
zaalarmować straż pożarną;
przystąpić natychmiast przy użyciu miejscowych środków;
gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom
zagrożonym.
W przypadku konieczności przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
w pierwszej kolejności przystąpić do ewakuacji osób
znajdujących się w strefie zagrożenia;
wyłączyć głównym wyłącznikiem energii elektrycznej dopływ
prądu elektrycznego do obiektu. Po wyłączeniu energii
elektrycznej pożar można gasić wodą z hydrantów, w przeciwnym
razie należy używać odpowiednich gaśnic, będących na
wyposażeniu obiektu;
usunąć, w miarę możliwości, z zasięgu ognia wszelkie materiały
palne, w szczególności butle ze sprężonymi gazami, naczynia z
płynami łatwo zapalnymi, cenne maszyny i urządzenia oraz
ważne dokumenty;
bez wyraźnej potrzeby nie otwierać drzwi i okien do pomieszczeń,
w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja
rozprzestrzenianiu się ognia,
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UWAGA! Szybkie i prawidłowe użycie środków gaśniczych
umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku i minimalizuje straty po
pożarowe.
Celem zapewnienia osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrożonej lub objętej pożarem niezbędna jest sprawnie przeprowadzona

ewakuacja.
Po podjęciu decyzji o ewakuacji należy:
niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w obiekcie
o konieczności opuszczenia go;
informacja o konieczności rozpoczęcia ewakuacji ogłosić w taki
sposób, aby nie doszło do paniki;
przy silnym zadymieniu poruszyć się w pozycji pochylonej,
trzymać głowę jak najniżej (w dolnych partiach dróg
ewakuacyjnych powietrze jest najchłodniejsze, przejrzyste i wolne
od dymu).

W czasie przeprowadzania ewakuacji zabronione jest:
dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę;
udawanie się w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji;
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Ewakuację należy przeprowadzić sprawnie, z zachowaniem spokoju, bez
się zbędnych emocji, które mogą przyczynić się do powstania paniki.
Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji
mienia. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej
kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażania życia i zdrowia,
zalicza się:
pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest
źródło ognia;
pomieszczenia sąsiednie (w pionie, w poziomie);
pomieszczenia poniżej, narażone na możliwość zalania w czasie
akcji gaśniczej.
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UWAGA!
Wody nie stosuje się do gaszenia pożarów:
metali alkalicznych np. sód, potas, wapń;
metali lekkich i ich stopów, np. glin;
karbidu i innych węglików metali lekkich;
cieczy łatwopalnych, nie mieszających się z wodą, np. benzyna,
nafta, benzen;
maszyn, urządzeń i instalacji będących pod napięciem.

Dwutlenkiem węgla CO2 nie można gasić tlącej, bądź palącej się
odzieży na człowieku z uwagi na możliwe odmrożenie ciała
ludzkiego.
Gaśnica proszkowa ze względu na swoja budowę pracuje w
pozycji pionowej.
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