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Osoby powyżej 70. roku życia od czterech do pięciu razy częściej niż inni giną w pożarach. Za pomocą kilku 
prostych środków można zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru w przypadku osób starszych znajdujących się  
pod Twoją opieką. Przeprowadź z nimi ważną rozmowę na temat bezpieczeństwa pożarowego, określ ryzyko  

pożarowe w ich domach i porozmawiaj o tym, co możesz zrobić w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu pożaru.

POROZMAWIAJ O BEZPIECZEŃSTWIE POŻAROWYM

Podczas rozmowy na temat bezpieczeństwa pożarowego omów
• sposób przygotowywania posiłków i bezpieczeństwo pożarowe w kuchni
• bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
• alarmy i drogi ewakuacyjne
• metody gaszenia pożaru
• palenie tytoniu oraz sposób obchodzenia się ze świecami.

Jeśli jesteś przyjacielem lub krewnym, przygotowaliśmy dla Ciebie przydatną listę najważniejszych  
sposobów zapobiegania pożarom.

Jako przyjaciel lub krewny, możesz pomóc poprzez
• zainstalowanie blokady kuchenki
• oczyszczenie filtra w wentylatorze wyciągu nad kuchenką
• sprawdzenie sprawności wykrywacza dymu oraz głośności alarmu
• kontrolę dostępności gaśnicy i możliwości skorzystania z niej przez mieszkańca domu
• upewnienie się, że mieszkaniec pali tytoń w sposób niegrożący zaprószeniem ognia
• sprawdzenie, czy zasłony, odzież, gazety i meble są w bezpiecznej odległości od grzejników  
 elektrycznych
• pozbycie się żyrandoli, niebezpiecznego oświetlenia dekoracyjnego i niestabilnych świeczników. 

Więcej na temat bezpieczeństwa pożarowego osób starszych można znaleźć na stronie sikkerhverdag.no

Rozmowa na temat bezpieczeństwa pożarowego jest częścią inicjatywy „Alt vi kan mot brann” (Skuteczne 
zapobieganie pożarom), której celem jest zapobieganie pożarom i stosowanie komunikacji. Inicjatywa potrwa 
do 2020 roku. Inicjatywą zajmuje się Krajowa Grupa Koordynująca ds. Komunikacji Przeciwpożarowej, w 
której skład wchodzą DSB, Norweskie Stowarzyszenie Strażackiej, Norweskie Stowarzyszenie Kominiarzy 
(Feiermesternes landsforening), Norweskie Forum Informacji o Pożarach (Branninformasjonsforum), lokalne 
organy kontroli bezpieczeństwa elektrycznego (DLE), rejestr właściwych spółek (Sakkyndigeselskap), 
NELFO, Finance Norway oraz Norweskie Stowarzyszenie Przeciwpożarowe. Grupą kieruje DSB. Lokalna 
oddziały straży pożarnej, firmy świadczące usługi kominiarskie i organy nadzorcze zajmujące się 
elektrycznością w całym kraju są odpowiedzialne za uruchomienie inicjatywy na szczeblu lokalnym.



Pamiętaj o kuchence
Kuchenka jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną pożarów w domach. Nietrudno zapomnieć o garnku na 
kuchence lub zasnąć w czasie, gdy coś się gotuje. Rozmawiaj o tym, jak ważne jest, aby nie pozostawiać bez nadzoru 
patelni i garnków podczas gotowania.

Spróbuj rozpoznać sytuacje, które stwarzają największe zagrożenie. Czy możesz zaproponować jakieś alternatywy 
dla kuchenki? Sprawdź też, czy blokada kuchenki została zainstalowana. Blokada kuchenki automatycznie wyłącza 
ją, jeżeli którekolwiek z pól grzewczych zbyt silnie się nagrzewa. Zapobiega to wygotowaniu się wody z potraw 
i przegrzaniu patelni oraz garnków, a ponadto chroni przed innymi niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą 
doprowadzić do pożaru.

Rękawice kuchenne, ręczniki papierowe, gazety i inne przedmioty trzymane w pobliżu kuchenki mogą się szybko 
zająć ogniem, a płomienie będą szybko się rozprzestrzeniać. Płomienie, które dotrą do zatłuszczonego wentylatora 
wyciągu, będą rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej. Porozmawiaj o zachowaniu czystości i porządku wokół kuchenki.

Czy możesz znaleźć inne rozwiązania jako alternatywę dla korzystania z kuchenki jako miejsca, wokół którego 
ustawiane są różne rzeczy? Dobrym pomysłem dla członków rodziny i przyjaciół jest naprzemienne występowanie w 
roli osoby kontrolującej wentylator i czyszczącej go w razie potrzeby.

Sprawdź urządzenia elektryczne
Kuchenka jest główną przyczyną pożarów, ale inne urządzenia elektryczne także mogą je powodować, jeśli są 
niewłaściwie używane. Dowiedz się, czy mieszkaniec używa grzałek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych 
w bezpieczny sposób. Ścienne nagrzewnice i grzejniki elektryczne, które są zakryte lub zakurzone, mogą się łatwo 
zapalić.

Urządzenia zużywające znaczne ilości energii (ponad 1 kW) nie powinny być podłączane za pomocą przedłużaczy. 
Przedłużacze elektryczne mogą ulec przeciążeniu, co powoduje ich nagrzewanie i może wywołać pożar.

Słuchaj alarmu czujnika dymu
Wczesne ostrzeganie zwiększa szanse ucieczki w porę. Sprawdź, czy dom jest wyposażony w czujniki dymu i czy 
one działają. Przeprowadź próbę, aby upewnić się, że mieszkaniec zdoła usłyszeć alarm czujnika dymu, nawet 
przebywając w sypialni. Pamiętaj, aby raz w miesiącu przetestować czujnik dymu i raz na rok wymienić baterię.

Porozmawiaj również o tym, jak wydostać się z domu po usłyszeniu alarmu. Dobrym pomysłem jest także 
przeprowadzenie próbnego alarmu pożarowego. Praktyka czyni mistrza, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia.

Czy mieszkaniec jest w stanie podnieść gaśnicę?
Co należy zrobić po wykryciu pożaru? Planowanie i omawianie sprawiają, że znacznie łatwiej będzie można poradzić 
sobie w sytuacji realnego zagrożenia. Sprawdź, czy w domu jest gaśnica i czy mieszkaniec może jej użyć. W każdym 
domu musi znajdować się środek gaśniczy w postaci domowego węża pożarowego lub gaśnicy. Jeśli gaśnica jest 
zbyt ciężka, należy rozważyć rozwiązanie dodatkowe, takie jak koc gaśniczy lub gaśnica aerozolowa. Pamiętaj jednak, 
że najważniejsza jest możliwość wydostania się z ogarniętego pożarem domostwa.

Unikaj otwartego ognia
Wiele żyrandoli i ozdób zostało zaprojektowanych pod kątem świec, ale mogą się one łatwo przekształcić w 
małe ogniska. Porozmawiaj o niebezpieczeństwie związanym ze świecami, szczególnie w połączeniu z innymi 
materiałami, które mogą się łatwo zapalić. Istnieje mnóstwo bezpiecznych alternatyw dla świec, takich jak działające 
na baterie lampy stołowe.

Zachowaj ostrożność podczas palenia papierosów
Zapalone papierosy stanowią ogromne zagrożenie pożarowe. Jeśli znasz starszych ludzi, którzy palą, zapytaj ich 
o sposób i czas palenia, gdy pozostają sami w domu. Być może mogliby oni podjąć kroki w celu obniżenia ryzyka 
zaprószenia ognia. Istnieje np. ogromna różnica w skali ryzyka związanego z paleniem poza domem i paleniem 
w łóżku. Koc gaśniczy może również przyczynić się do zmniejszenia ryzyka pożaru wywołanego przez tlący się 
papieros.

DSB, październik 2015 r.


