ПАМ’ЯТКА
НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
ПРАВИЛА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕННЯХ
Пожежі в житлових будинках завдають великої матеріальної шкоди, нерідко
призводять до травматизму та загибелі людей.
Для попередження пожеж і загибелі людей в житловому будинках необхідно
виконувати наступні правила пожежної безпеки:
• підтримуйте суворий протипожежний режим у квартирах, підвалах,
господарських коморах, на балконах. Зазначені приміщення повинні бути
очищені від матеріалів, що можуть загорітися, сміття: паперу, непотребу та ін.;
• горищні й підвальні приміщення слід постійно тримати закритими, доступ у ці
приміщення дозволяється тільки визначеному колу осіб;
• у підвалах і на горищах забороняється зберігати легкозаймисті та горючі рідини,
курити, застосовувати паяльні лампи;
• необхідно пам'ятати, що при відвідуванні підвалів, горищ або господарських
приміщень для освітлення потрібно користуватися ліхтариками, а не відкритим
вогнем (свічками, сірниками, запальничками тощо);
• на сходових майданчиках не дозволяється влаштовувати господарські комори, а
проходи, коридори і виходи захаращувати ящиками, шафами та іншими
предметами;
• треба бути обережними при користуванні побутовими нагрівальними приладами;
• категорично забороняється розпалювати печі з застосуванням легкозаймистих і
горючих рідин, залишати печі, що топляться, без нагляду, доручати їх топку
неповнолітнім дітям, перед початком опалювального сезону необхідно очистити
димоходи від сміття, усунути несправності в опалювальних приладах;
• електрична проводка повинна бути технічно справною, мати відповідні
запобіжники і не мати оголених ділянок;
• при виході з будинку всі електропобутові прилади повинні бути вимкнені;
• якщо ви йдете з квартири і маленькі діти залишаються вдома самі - сховайте від
них сірники, приберіть електронагрівальні прилади, вимкніть телевізор, загасіть в
печі тліюче вугілля; а краще не залишайте дітей дошкільного віку без нагляду;
• при виявленні пожежі або ознак горіння у житловому будинку, необхідно негайно
повідомити про це оперативно-рятувальну службу за телефоном „101” та вжити
заходи з евакуації людей, гасіння пожежі й збереження матеріальних цінностей.

Суворе дотримання правил пожежної безпеки і своєчасне усунення
протипожежних порушень - гарантія збереження житлового будинку, особистого
майна, здоров’я та життя людини.
Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Рівненської області
http://nmc-rivne.ucoz.ua

