Jei gyvenate neaukštai ir yra galimybė evakuotis per langą be
kopėtėlių, atminkite dvi šuolio pro langą taisykles“ nestokite ant
palangės – taip padidėja aukštis, kurį teks įveikti. Nesėskite ant
palangės nugara į pastatą – drabužiai gali užkliūti už lango. Slinkite už
lango ant pilvo, laikydamiesi rankomis už palangės – tai visu ūgiu
sumažės atstumas iki žemės, o ir nusileisite ant kojų – taip galbūt
sumažinsite rimtos traumos tikimybę.
Vaikai turi žinoti, kad jokiu būdu negalima slėptis spintoje, po stalu ar
lova – nuo dūmų tai neapsaugos, o ugniagesiams gelbėtojams bus daug
sunkiau juos laiku surasti.
Jei laiptinė pilna dūmų, buto durų plyšius skubiai apkamšykite šlapiais
skudurais. Paskambinę ugniagesiams pasakykite kad į jūsų būta
veržiasi dūmai. Jei nėra telefono mojuokite skarele pro langą ir
šaukitės pagalbos. Jokiu būdu neatidarykite durų į laiptinę ir nebėkite
per dūmus. Įkvėpę aitrių dūmų galite nebepajėgti įveikti atstumo iki
lauko. Niekada, kilus gaisrui, nesinaudokite liftu.
Jei jau esate lauke, ten ir likite. Negrįžkite į degantį pastatą. Daugelį
žmonių pakerta dūmai ir nuodingos dujos, kai jie bando gelbėti kitus
žmones, naminius gyvūnus ar turtą. Įeiti į degantį ar uždūmintą pastatą
negali ir neturi teisės niekas, išskyrus ugniagesius su apsauginiais
drabužiais ir kvėpavimo aparatais.
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Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyris

GAISRAS

VEIKSMAI KILUS GAISRUI

Kad ugnis galėtų degti, reikalingas uždegimo šaltinis, degi
medžiaga ir deguonis. Jei bent vienos iš šių sudedamųjų dalių nebus –
degimas nutrūks.

DEGUONIS

UŽDEGIMO ŠALTINIS

MEDŽIAGA

Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas. Jis labai greitas. Per
30 sekundžių gaisro židinys gali pradėti plėstis, uždegti šalia esančius
degius daiktus ir tapti nekontroliuojamas, o dar po poros minučių jau
kelti pavojų gyvybei. Per 10-15 minučių gaisras jau gali apimti visą
namą

GAISRO PAVOJAI
Didžiausią pavojų žmonėms gaisro metu kelia
ir degimo metu išsiskiriančios nuodingos

liepsna, karštis

dujos bei dūmai.

Tačiau

esant tam tikromis sąlygomis, gali atsirasti dar dviejų rūšių pavojai:
kritiškai

sumažėjęs

sprogimas.

deguonies

kiekis

patalpose

ir

Bet kokios nelaimės atveju pagrindiniai žmonių veiksmai yra pagalbos
iškvietimas ir evakuacija į saugią vietą.
Jei gaisras nedidelis ir jaučiate, kad galite jį užgesinti, - pamėginkime
tai padaryti. Tik jokiu būdu nerizikuokite. Galite bandyti gesinti iš tiesų
nedidelius gaisrus, pavyzdžiui, užpilti vandeniu užsidegusią šiukšlių
dėžę, išjungti iš elektros tinklo pradėjusį rūkti televizorių, užmesti ant jo
kokį nors tankų audeklą.
Jei užsidegė jūsų rūbai, laikykitės
taisyklės: „Stok, griūk ant žemės ir
voliokis“.
Paskambinus reikia aiškiai
pasakyti, kas atsitiko, nurodyti
tikslų savo adresą, vietą, iš kur
skambinate,
vardą,
telefono
numerį.
Jei iškvietę ugniagesius, galite išeiti į laiką, taip ir padarykite. Jiems
atvykus pasakykite, kad skambinote jūs, parodykite, kur dega. Jeigu
žinote, kad gaisro vietoje yra žmonių, pasakykite tai ugniagesiams. Taip
galbūt išgelbėsite kažkieno gyvybę.
Prisiminkite labai svarbų dalyką: jokiu būdu negalima patiems eiti į
degantį butą ar namą – tai mirtinai pavojinga.
Jeigu kambaryje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai,
gulkite ant grindų ir labai greitai šliaužkite išėjimo link. Šliaužiant
apačioje, po dūmais lengviau kvėpuoti šiek tiek švaresniu oru ir geriau
matyti. Jeigu įmanoma, paskui save uždarykite duris.
Jei dūmai, liepsna, karštis užblokavo visus išėjimus ir negalite saugiai
išeiti iš patalpos, sandariai užsidarykite duris ir likite kambaryje.
Užkamšykite durų plyšius, ventiliacijos angas drėgnais skudurais, kad į
kambarį patektų kuo mažiau dūmų. Jei turite galimybė periodiškai
apliekite duris vandeniu. Atidarykite duris, kad įeitų oro, lange
pakabinkite ryškų audeklą ar drabužį – tai bus signalas ugniagesiams
gelbėtojams, kad jums reikalinga pagalba. Pagalbos laukite prie lango,
kad jus pastebėtų. Ženklas lange leis jiems greičiau jus aptikti ir
išlaisvinti.

