Мій дім – моя фортеця?
Найбільш захищено і комфортно людина почувається вдома. Адже недарма
кажуть: мій дім – моя фортеця. Та бувають випадки, коли небезпека чатує на
людину й у власній оселі. Найпоширеніша з них – пожежа.
Судіть самі: вдома кожного оточує сила-силенна горючих матеріалів. Це –
меблі, одяг, килими, іграшки, книги, побутові прилади, які мають пластмасові
корпуси та деталі, побутова хімія, сама підлога та її покриття, папір, шпалери тощо.
А про вміст балконів годі й говорити! Адже там зберігається усілякий непотріб.
Те, що шкода викинути, а приткнути ніде, виноситься подалі від очей – на балкон.
Усе це створює умови для швидкого поширення пожеж.
Нині жодна сім`я не обходиться без телевізора. Мало того, зараз у кожній
кімнаті – по телевізору та ще й на кухні!
Проте, якщо телевізор стоїть у місці, де немає належної циркуляції повітря, але
є безпосередній контакт апарата з горючими матеріалами, наприклад, у меблевій
стінці, істотно зростає ризик пожежі. Тому, щоб запобігти пожежі від телевізора не
можна:
• встановлювати його в місцях, де немає належної циркуляції повітря;
• розміщувати на телевізорі будь-які сторонні предмети: серветки, книги,
світильники, свічки тощо;
• залишати без нагляду ввімкнений телевізор;
• дозволяти дітям самотужки вмикати телевізор і залишати їх один на
один із ввімкненим апаратом.
Окрім телевізорів наш сучасний побут насичений різноманітними
електроприладами, які здатні призвести до
пожежі. Загрожує пожежею, наприклад,
ввімкнена праска чи плитка. Господині все
частіше використовують блендери, фритюрниці,
електросушарки. Також прекрасна половина
людства укладає зачіску феном або плойкою.
Отож, ідучи з дому, ніколи не забувайте
вимикати ці та інші електричні прилади.
Та все-таки найнебезпечніше місце в оселі –
кухня. Бо лише там використовується відкрите
полум’я, високотемпературні прилади – духовка, мікрохвильова піч, тостер,
електрочайник, електросамовар, пожежонебезпечні речовини (наприклад, олія).
Полум’я від газової плити здатне запалити будь-які горючі матеріали. А
конфорки електроплити після її вимикання залишаються гарячими набагато довше,
ніж газової, тому залишений на плиті рушник або інший горючий предмет може
зайнятися навіть через деякий час.
Страви, залишені без нагляду на ввімкненій плиті чи в печі, та тліючі
матеріали, необережно кинуті у відро для сміття, – найпоширеніші «винуватці»
пожеж на кухні.
Щоб не сталося пожежі на кухні:
• готуйте їжу самі, не довіряючи цю справу дітям;
• під час приготування страв підв’язуйте довге волосся;

• якщо біля плити (печі) є вікно, переконайтеся, що фіранки
надійно прив`язані (закріплені) й не можуть потрапити у вогонь під
дією вітру;
• щоб не впасти на плиту, перевірте, чи не слизька біля неї підлога;
обов’язково наглядайте за приготуванням та розігріванням їжі на кухні;
• якщо необхідно вийти з кухні, вимкніть усі джерела високої
температури;
• працюючи над плитою, не користуйтесь одягом із довгими
широкими рукавами, вони можуть зайнятися;
• не наближайтеся до ввімкненої плити в одязі, що швидко
спалахує;
• не тримайте поряд із плитою рушники, пластиковий посуд, інші
речі з горючих матеріалів;
• ніколи не гасіть палаючий жир (олію) водою.
З приходом осені, коли наступають осінні холоди, відбувається зростання
кількості пожеж, тому що населення активно
починає
опалювати
помешкання
електрообігрівачами,
печами,
грубками,
газовими кухонними плитами. Для недопущення
пожеж необхідно пильнувати за станом
обігрівальних приладів, не допускати порушень
правил експлуатації газових приладів, пічного
опалення
та
нехтування
елементарними
вимогами правил безпеки життєдіяльності.
Адже щорічно в Україні в дим і попіл перетворюються матеріальні цінності на
мільярди гривень. Від пожеж гине та страждає велика кількість людей.
Лише в Київській області за 7 місяців 2017 року сталося 2983 пожежі, (за
аналогічний період минулого року 1286 пожеж). Через пожежі зазнали травм 62
особи, а 58 осіб – загинули. Економічні збитки від пожеж становлять 44 млн. 080
тис. грн.
Серед причин виникнення пожеж: порушення правил пожежної безпеки при
влаштуванні та експлуатації електроустановок (818 випадків), порушення правил
пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих
агрегатів та установок (63), підпали (15), дитячі пустощі з вогнем (2).
Але найбільшу кількість пожеж спричинила необережна поведінка людини з
вогнем – 2079!
Через недбалість і необережну поведінку з вогнем пожежа може виникнути
будь-де: в лісі, на дачі, на роботі, вдома.
Отож спитаймо в себе: а чи мій дім – моя фортеця?
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