Film edukacyjny i scenariusz zajęć przygotowany
we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

 Jak się zachować w trakcie ewakuacji z budynku?
 Jak można inaczej zatytułować ten film?

4. Przedstawienie zasad bezpieczeństwa pożarowego
w miejscu zamieszkania
Prowadzący przypomina, że każdy z nas może zadbać o bezpieczeństwo
domu, przestrzegając kilku ważnych zasad. Następnie omawia
podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania:
 Drzwiczki kominków, pieców powinny być zawsze zamknięte
podczas spalania opału.
 Przewody kominowe i wentylacyjne wymagają regularnego
czyszczenia i sprawdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Grzejniki elektryczne i gazowe powinny stać w odległości
minimum 1 metra od palnych przedmiotów.
 Elektryczne urządzenia grzewcze, będące dużym obciążeniem
dla instalacji elektrycznej, powinny być wpinane bezpośrednio do
gniazdka ściennego.
 Należy stosować grzejniki wyposażone w automatyczny
wyłącznik, który zadziała w razie przewrócenia się urządzenia.
 Elektryczne grzejniki należy wyłączać, gdy na dłużej wychodzimy
z pomieszczenia oraz na noc, gdy idziemy spać.
 Nie należy przeciążać instalacji elektrycznej.
 Należy zwracać uwagę na objawy przeciążenia instalacji
i urządzeń elektrycznych, takie jak ślady przypaleń, nagrzane
wtyczki urządzeń elektrycznych.
 Nie należy używać uszkodzonych instalacji i urządzeń
elektrycznych.
 Nie należy zostawiać bez dozoru włączonych urządzeń
elektrycznych, takich jak żelazko, lokówka, suszarka do włosów itp.
 Nie należy używać wody do gaszenia płonącego oleju.
 Należy zaopatrzyć się w czujkę dymu i tlenku węgla.
 Świeczki powinny być zawsze umieszczone w niepalnych
świecznikach z dala od palnych przedmiotów.

4

Każdy pożar zaczyna się od małego ognia, który można ugasić w zarodku jeśli posiadamy odpowiedni sprzęt gaśniczy (np. gaśnicę, koc gaśniczy)
i wiemy, jak go użyć. Najbardziej powszechnym sprzętem do gaszenia
pożarów jest gaśnica.
W zależności od jej rodzaju, możemy gasić różne typy pożarów.
Aby użyć gaśnicy, należy:
 Zdjąć ją z wieszaka i skierować na źródło ognia.
 Zerwać plombę i wyciągnąć zawleczkę.
 Nacisnąć dźwignię lub rączkę, aby uwolnić środek gaśniczy.
 Źródło ognia należy omiatać środkiem gaśniczym dopóki ogień
całkowicie nie zgaśnie.
 W trakcie gaszenia należy zachować bezpieczną odległość.
 Przed podjęciem próby gaszenia urządzenia elektrycznego
znajdującego się pod napięciem należy odłączyć to urządzenie od prądu.

5. Trening powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych

Prowadzący prosi uczniów o przypomnienie numerów alarmowych:

Europejski numer alarmowy

- 112

Pogotowie Ratunkowe

- 999

Państwowa Straż Pożarna

- 998

Policja

- 997

!

Prowadzący wspólnie z uczniami omawia zasady informowania operatorów
telefonów alarmowych o zaistniałym niebezpieczeństwie. Należy:
 Opisać, co się stało (krótki opis zdarzenia, jakie istnieją zagrożenia
np. prąd, gaz).
 Podać adres zdarzenia (możliwie najdokładniejszą lokalizację - jakie
miasto, ulica, jak dojechać, numer klatki, które piętro).
 Podać liczbę osób poszkodowanych.
 Opisać stan poszkodowanych (czy są przytomni, czy oddychają,
widoczne obrażenia itp.).
 Podać swoje imię i nazwisko.
 Podać imię i nazwisko poszkodowanego/poszkodowanych.
 Podać swój numer telefonu.
Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.
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