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halálos lakástüzet
dohányzás okoz!

lakástűz évente

TANÁCSAI
A tűzesetek túlnyomó része kis odafigyeléssel vagy néhány műszaki jellegű intézkedéssel megelőzhető,
ebben kívánunk segítséget nyújtani.
Nézze meg van-e éghető anyag a kályha, hősugárzó, konvektor közelében, ha kell, rakja arrébb,
nehogy meggyulladjon! Fűtőberendezésen ne szárítson ruhát! Éghető anyagú padló esetén állítsanak
be fém parázsfelfogó tálcát.
Éghető folyadék, benzin, hígító ne legyen ebben a helyiségben! Ne próbálják olajjal, benzinnel
begyújtani a vegyes tüzelésű kályhába!
Kerülje a lakásban a nagy mennyiségű éghető anyag (textil, műanyag stb.) felhalmozását!
Ha veszélyes (például lyukas vagy bizonytalanul működik) a fűtőberendezés vagy a füstcső szóljon,
hogy javítassák meg, szükség esetén karitatív szervezeteken keresztül beszerezhető használt, jó állapotú
kályha.
Nézze meg mivel tüzelnek, ha nem megfelelő tüzelőanyaggal ( műanyag, rongy) a kémény is
hamarabb eldugulhat, a lerakódott korom miatt fokozottan fennáll a kéménytűz veszélye! Kérdezze meg
volt-e a kéményseprő, ha nem volt, segítsen a hívásban, hiszen ingyenes. (a 1818-as központi számon
a 9.1 melléken vagy a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat)
Ha van rá mód, nyújtson segítséget a megfelelő tüzelőanyag beszerzésében (szociális tüzifa,
önkormányzati saját vágásból származó fahulladék stb.)
Nem biztonságos a kémény, ha a tisztítónyílások nem zárnak jól, esetleg hiányoznak, ez azonnali
javítást igényel.
Figyelje az elektromos rendszert, ha esetlegesen melegszik, netán szikrázik, vagy többször leold a
kismegszakító, akkor meg kell javítani, de addig se használják a hibás készüléket vagy vezetékszakaszt,
dugaljat! A túlterhelés tűzveszélyes! Ha a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használják. Az
elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok lábai alá, ne használják a hosszabbítót feltekerve.
A nem használt eszközöket húzzák ki a konnektorból.
Ha gyertyát használnak (világításra, hangulat miatt) mindig legyen alatta nem éghető alátét, itt is
figyeljünk a gyertya és a környező éghető anyagok közötti távolságokra!
Ha dohányoznak, mindig jól oltsák el a csikket, elalvás előtt - főleg ágyban - soha ne tegyék ezt! –
Ágyban dohányozni veszélyes!
Ha van rá lehetőség, ajándékozzon füst vagy szénmonoxid érzékelőt vagy hívja fel a hozzátartozók
figyelmét ezekre a termékekre, mint hasznos ajándék. (A megfelelő készülékek listája itt találhat:
https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok) Az érzékelő életet menthet! Minden
nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé ajánlott szén-monoxid-érzékelőt helyezni
fejmagasságban, a fűtőeszköztől egy méter távolságra.
Legfőképpen a hozzátartozók, gondozók nézzenek jól körül az elesettek, rászorulók
lakókörnyezetében és ami a biztonságukat veszélyezteti, annak megszüntetésére hívják fel a figyelmet,
ha kell nyújtsanak segítséget benne!
Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet tűzhöz, ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyen vagy a
sütőben a készülő ételt.
Javasolt minden háztartásban egy tűzoltó (porral oltó) készüléket elhelyezni.
Ha a tüzet nem tudja eloltani, az épületet a lehető leggyorsabban hagyja el és kérjen segítséget a
112-es segélyhívón!

Előzzük meg közösen a lakástüzeket!
"Aki megment egy életet, egész világot ment meg."
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