
Правила пожежної безпеки в домі. 

 

 
Попередити пожежу не важко. Потрібно тільки пам’ятати про правила 

пожежної безпеки та виконувати їх. 
Велика кількість пожеж виникає від побутових електроприладів. Люди залишають 
увімкнений прилад на тривалий час без нагляду, що викликає сильне нагрівання 
приладу і пожежу. Наслідком порушення правил експлуатації, неуважності, 
забування нерідко стає займання телевізора. 
Більшість займань телевізорів пов’язано з тим, що в процесі експлуатації ізоляційні 
та конструктивні матеріали розігріваються до високої температури, виникає іскріння, 
електрична дуга. Через 2-4 хвилини займаються зовнішні елементи телевізора, 
тому навіть при короткочасному залишенні приміщення телевізор обов’язково 
вимкнути. 
 

Причиною пожежі також може бути попадання та накопичення пилу на 
елементах, які знаходяться під високою напругою. Пил перекриває контакти і 
виникає електрична дуга. 
Якщо в телевізорі виникло загоряння, необхідно негайно відключити його від 
електромережі, витягнувши вилку з розетки. Якщо горіння продовжується, слід 
негайно викликати пожежну команду за телефоном "101” і приступити до гасіння. 
Уникнути пожеж від вказаних причин допоможе дотримання таких елементарних 
протипожежних правил: 

• Не використовувати несправні або саморобні електроприлади; 
• Періодично перевіряти стан електропроводки в домі; 
• Не залишати ввімкнутими в мережу прилади без нагляду. 

Велику небезпеку являє собою газ. Внаслідок пошкодження або несправності 
газопроводу він може проникнути у приміщення, змішатись з певною порцією 
повітря та утворити вибухонебезпечну суміш. При появі запаху газу в приміщенні 
слід негайно загасити газ, відчинити вікно та двері, закрити загальний кран на 
газопроводі та провітрити приміщення. 

При експлуатації газових плит, печей і колонок необхідно дотримуватись таких 
правил: 

• Щоб запалити газ, необхідно запалити сірник і тільки потім трішки 
відкрити кран. Коли газ загориться і полум’я вирівняється, можна 
відрегулювати подачу газу; 

• Якщо подача газу припинилась, необхідно негайно закрити крани 
пальника та газопроводу; 

• Категорично забороняється залишати газ, який горить, без нагляду; 
• Не можна залишати на ніч газ, який горить. 

 
 

Як дихати в зоні пожежі. 

 

Підручні засоби захисту органів дихання від чадного газу. 
Серед токсичних продуктів горіння, які утворюють від 50 до 100 видів хімічних 
з’єднань, основною причиною загибелі людей є отруєння оксидом вуглецю (СО2). 
Він у 200 – 300 разів активніше від кисню реагує з гемоглобіном крові, викликаючи 
кисневе голо дання, запаморочення, зупинку дихання і нарешті смерть. Вдихаючи 
отруйний дим, людина може знепритомніти вже через 2 – 3 хвилини, а через 5 – 
померти. До 80% людей, постраждалих під час пожежі, гинуть саме через дим. 



Отже, у приміщенні, де багато диму, треба рухатись пригнувшись або повз ком. Для 
захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину. 

Як приклад, можна навести токійську трагедію, коли в результаті пожежі, яка 
трапилась в магазині одягу, загинуло 118 людей. Найбільш сумне і водночас дивне, 
що багато з них знаходились на сьомому поверсі у барі, в той час як сама пожежа 
відбувалася на третьому поверсі. Отруйні гази швидко заповнили верхні поверхи, в 
результаті чого від токсичного отруєння померло 96 людей. 

Отже, у приміщенні, де багато диму, треба рухатись пригнувшись або повзком. 
Для захисту від чадного газу дихати необхідно через зволожену тканину. 


