Patalpose pajutus dujų kvapą, būtina
nedelsiant užsukti dujų baliono čiaupą,
išvėdinti visas patalpas ir iškviesti avarinę
dujų tarnybą. Kol bus pašalintas gedimas,
patalpose draudžiama degti degtukus, rūkyti,
naudotis atvira ugnimi, įjungti ir išjungti
elektros prietaisus.
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Aprūpinkite gyvenamąjį namą, sodo namelį,
garažą 4 kg talpos gesintuvu. (Atinkamai 150
m2 ploto reikalingas vienas 4 kg gesintuvas,
didesniam plotui reikalingas didesnės talpos
arba du gesintuvai).
Pakeiskite seną, neatlaikančią galingumo ar
pažeistos izoliacijos elektros instaliaciją.
Nenaudokite savos gamybos (nekalibruotų)
elektros saugiklių.
Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne
didesnės galios elektros lempos, negu
nurodyta šviestuvų techninėse
charakteristikose.
Atstumas nuo elektros šviestuvų iki
sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne
mažesnis kaip 0,5 m.
Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir
kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams
turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.
Eksploatuojant elektros įrenginius,
draudžiama:
šildyti patalpas nestandartiniais (savos
gamybos) elektros prietaisais;
naudoti netvarkingus kištukinius lizdus,
kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir
kitus elektros aparatus;
elektros lempas, šviesos sklaidytuvus,
šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;
į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus,
kurie viršija leistiną galią;
naudoti lygintuvus, virykles, virdulius,
šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui
nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus
be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus
elektros prietaisus;
kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus
tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;
naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba
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eksploatavimo metu dielektrinių savybių
netekusia izoliacine medžiaga;
tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
Nesandėliuokite degių medžiagų palėpėse.
Rūkyklas, šašlykines, kepsnines, buitines
krosneles įrengti ir naudoti galima ne arčiau
kaip 6 m nuo statinių ir kitų degių daiktų ar
medžiagų.
Sodybos tipo gyvenamuosiuose namuose,
sodo namuose (vasarnamiuose), butuose
leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 l ypač
degių, labai degių ir degių skysčių (buitinės
chemijos) specialiai tam skirtoje taroje.
Individualiame garaže (bokse) galima laikyti
ne daugiau kaip 40 l automobilių kuro ir ne
daugiau kaip 10 l tepalų. Tokį automobilių
kuro kiekį leidžiama laikyti sandariai
uždarytoje metalinėje taroje, o tepalus – tam
skirtoje sandarioje taroje.
Miegamuosiuose kambariuose, gyvenamose
palėpėse, mansardose, prieškambariuose,
koridoriuose prie miegamųjų kambarių,
patalpose prie saunų reikia įrengti gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemą arba
atskirus autonominius dūmų detektorius.
Ties krosnies pakura degias ir sunkiai degias
grindis reikia apsaugoti 70x50 cm nedegia
medžiaga.
Degias grindis prie židinio reikia užkloti
nedegia medžiaga, kurios plotis būtų 50 cm,
o ilgis į abi puses po 15 cm viršytų židinio
angos plotį.
Prieš šildymo sezoną valykite dūmtraukius,
palėpėse juos nubalinkite, aprūkusios vietos
rodo dūmtraukio nesandarumą.
Nesandėliuokite šalia dūmtraukio degių
medžiagų.
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Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne
arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių.
Eksploatuojant šildymo įrenginius,
draudžiama:
laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;
įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir
degiais skysčiais;
kūrenti anglimi, koksu, skystuoju kuru ar
dujomis arba kitu šildymo įrenginiui
nepritaikytu kuru;
kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;
naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;
palikti be priežiūros kūrenamas krosnis,
židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams
vaikams.
Kiekvienoje sodyboje turi būti
pristatomosios kopėčios, siekiančios statinio
stogą, o ant stogo rekomenduojama įrengti
kopėčias, siekiančias stogo kraigą.
Draudžiama dujinių prietaisų degimo
produktų šalinimo vamzdžius jungti prie
vėdinimo kanalo arba dūmtraukio, prie kurio
prijungti kietojo kuro katilai, krosnys ar
židiniai.
Gyvenamųjų patalpų savininkai ir
nuomininkai privalo:
naudotis tik techniškai tvarkingais
elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais,
elektros instaliacija, tinkamai juos
eksploatuoti;
atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų
prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis,
laku, dažais ir kitomis medžiagomis;
nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant
viryklių ar krosnelių;

