
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DSB, oktober 2015 

Vyresniems nei 70 metų amžiaus žmonėms tikimybė žūti gaisre yra 4–5 kartus didesnė, palyginti su kitais. 
Ėmęsi kelių paprastų priemonių galite sumažinti pagyvenusiems žmonėms, kurie jums brangūs, gaisro keliamą pavojų.  

Pasikalbėkite apie tokį svarbų dalyką kaip priešgaisrinė sauga, išsiaiškinkite, kokie gaisro pavojai tyko jų namuose,  
ir aptarkite, ką galima padaryti, kad gaisro pavojus būtų kuo mažesnis.

PASIKALBĖKITE APIE PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ

Kalbantis apie priešgaisrinę saugą turi būti aptartos tokios temos:
• Maisto gaminimas ir priešgaisrinė sauga virtuvėje
• Saugus elektros prietaisų naudojimas
• Signalizacija ir evakuacijos planas
• Ugnies gesinimas
• Žvakės ir rūkymas

Jeigu esate draugas arba giminaitis, parengėme jums svarbiausių gaisro prevencijos priemonių kontrolinį 
sąrašą.

Kaip gali padėti draugas ar giminaitis:
• Įrengti apsauginį viryklės išjungiklį
• Išvalyti virš viryklės esančio gartraukio filtrą
• Patikrinti, ar veikia dūmų signalizacija ir ar ji girdėti visose namų vietose
• Patikrinti, ar namuose yra gesintuvas ir ar namų gyventojas galės juo pasinaudoti
• Pasirūpinti, kad namų gyventojas įprastų rūkyti taip, kad nekiltų gaisro grėsmė
• Patikrinti, ar užuolaidos, drabužiai, laikraščiai ir baldai yra saugiu atstumu nuo elektrinių radiatorių
• Atsikratyti sietynų, pavojingų dekoratyvinių lempų ir nestabilių žvakių 

Daugiau apie priešgaisrinę saugą pagyvenusiems žmonėms galite skaityti interneto svetainėje 
sikkerhverdag.no

Pokalbis apie priešgaisrinę saugą yra iniciatyvos „Alt vi kan mot brann“ (visos pastangos – kovai su gaisru) 
dalis. Ši gaisrų prevencijos ir informavimo apie priešgaisrinę saugą iniciatyva bus vykdoma iki 2020 m. 
Iniciatyvą organizavo Nacionalinė pranešimų gaisro klausimais koordinavimo grupė, kurią sudaro DSB, 
Norvegijos ugniagesių asociacija, Norvegijos kaminkrėčių asociacija („Feiermesternes landsforening“), 
Norvegijos informacijos gaisro klausimais forumas („Branninformasjonsforum“), Vietinė elektros saugos 
inspekcijos administracija (DLE), Kompetentingų įmonių registras („Sakkyndigeselskap“), NELFO, „Finance 
Norway“ ir Norvegijos gaisro apsaugos asociacija. Grupei vadovauja DSB. Už šios iniciatyvos vykdymą visoje 
šalyje vietiniu lygmeniu atsako vietinės priešgaisrinės tarnybos, kaminkrėčių tarnybos ir elektros įrangos 
priežiūros įstaigos.



Neužmirškite viryklės
Viryklė šiuo metu yra pagrindinė gaisrų namuose priežastis. Lengva užmiršti apie ant viryklės paliktą 
keptuvę arba užmigti ką nors verdant. Pasikalbėkite apie tai, kaip svarbu nepalikti be priežiūros verdančių 
prikaistuvių ar troškintuvų.

Pamėginkite išsiaiškinti, kokios situacijos kelia didžiausią pavojų. Ar galite pasiūlyti variantų, kuo 
pakeisti viryklę? Taip pat patikrinkite, ar įrengtas apsauginis viryklės išjungiklis. Viryklės išjungiklis 
automatiškai išjungia viryklę, kai kuri nors kaitvietė įkaista per daug. Jis neleidžia keptuvėms pridegti 
arba perkaisti ir padeda išvengti kitų pavojingų situacijų, kurios gali baigtis gaisru.

Puodkėlės pirštinės, rankšluostėliai, laikraščiai ir kiti objektai, laikomi šalia viryklės, gali lengvai 
užsidegti, o liepsnos pasklinda labai greitai. Liepsna, pasiekusi riebaluotą gartraukį, pradeda plisti dar 
greičiau. Pasikalbėkite apie tai, kaip svarbu, kad prie viryklės visada karaliautų švara ir tvarka.

Gal galite pasiūlyti daiktus laikyti kitose vietose, o ne ant viryklės? Galbūt šeima ir draugai pasikeisdami 
galėtų vis patikrinti gartraukį ir prireikus jį išvalyti.

Patikrinkite elektros prietaisus
Nors viryklė yra pagrindinė gaisrų kaltininkė, kiti netinkamai naudojami elektros prietaisai taip pat gali 
sukelti gaisrą. Išsiaiškinkite, ar namų gyventojas saugiai naudoja elektrinį šildytuvą ir kitus elektros 
prietaisus. Elektriniai radiatoriai ir šildytuvai gali lengvai užsidegti, jeigu bus laikomi uždengti ar dulkėti.

Prietaisų, eikvojančių daug elektros energijos (daugiau kaip 1 kW), nereikėtų jungti prie ilgintuvų. 
Pernelyg apkrautas ilgintuvas gali perkaisti ir dėl to gali kilti gaisras.

Paisykite dūmų signalizacijos
Ankstyvas įspėjimas padidina žmogaus galimybes laiku išsigelbėti. Patikrinkite, ar namuose įrengta ir 
ar veikia dūmų signalizacija. Patikrinkite ją ir išsiaiškinkite, ar namų gyventojas signalizaciją girdi – net 
ir miegamajame. Būtinai dūmų signalizaciją patikrinkite kartą per mėnesį, o kartą per metus pakeiskite 
maitinimo elementus.

Taip pat pasikalbėkite apie tai, kaip išeiti iš namų, jeigu įsijungtų dūmų signalizacija. Neblogai būtų ir 
pasipraktikuoti, kaip elgtis kilus gaisrui, nes praktiniai įgūdžiai praverstų tikros kritinės situacijos atveju.

Ar namų gyventojas gali pakelti gesintuvą?
Kaip elgtis pastebėjus liepsną? Tai aptarus ir viską suplanavus bus kur kas lengviau susidoroti su 
pavojumi tikrovėje. Patikrinkite, ar namuose yra gesintuvas ir ar namų gyventojas galės juo pasinaudoti. 
Kiekvienuose namuose turi būti kokia nors gesinimo įranga – buitinė gaisro gesinimo žarna arba 
gesintuvas. Jeigu gesintuvas per sunkus, pasirūpinkite kitokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, priešgaisrine 
antklode arba aerozoliniu gesintuvu. Tačiau neužmirškite – svarbiausia, kad išsigelbėtų pats žmogus.

Venkite atviros liepsnos
Nemažai sietynų ir dekoracijų skirta žvakėms, tačiau jie lengvai gali pavirsti nedideliu laužu. 
Pasikalbėkite apie tai, kokį pavojų kelia žvakės, ypač jeigu jos naudojamos kartu su kitomis lengvai 
užsiliepsnojančiomis medžiagomis. Žvakes galima pakeisti daugybe kur kas saugesnių priemonių, 
pavyzdžiui, netikromis žvakutėmis su maitinimo elementais.

Atsargiai elkitės su uždegtomis cigaretėmis
Uždegtos cigaretės kelia didelį gaisro pavojų. Jeigu pažįstate pagyvenusių žmonių, kurie rūko, 
pasikalbėkite su jais apie tai, kaip ir kada jie rūko būdami namuose. Galbūt jie turėtų imtis tam tikrų 
veiksmų, kad sumažėtų gaisro pavojus. Pavyzdžiui, gaisro pavojus kur kas mažesnis rūkant lauke negu 
lovoje. Cigarečių sukeliamo gaisro pavojų gali padėti sumažinti priešgaisrinė antklodė.
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