Пожежна небезпека пічного опалення та правила пожежної безпеки при
використанні його у побуті
06 грудня Управління ДСНС у Черкаській області проводить
профілактичний рейд житловим сектором, щодо попередження пожеж через
пічне опалення.
Одні із найгостріших проблемних питань, котрі постають перед
рятувальниками Черкащини - забезпечення пожежної безпеки житлового
сектору. Адже не зважаючи на постійну профілактичну роботу яка
проводиться з населенням в житловому секторі, спостерігається негативна
тенденція щодо збільшення пожеж в приватних домоволодіннях.
Так,
Черкаським
рятувальникам з початку
грудня місяця цього року ( а
це всього за 4 дні, з 1 по 4
грудня) довелося гасити 12
пожеж,
причиною
яких
стало порушення господарем
правил експлуатації пічного
опалення.
Як
свідчить
аналіз,
найчастіше
винуватцями
вогняного лиха стають самі
ж господарі своїх домівок,
котрі недбало або з необачністю ставляться до вимог пожежної безпеки.
З настанням похолодання багато людей використовують для обігріву своїх
помешкань пічне опалення. Через порушення правил пожежної безпеки при
їх експлуатації часто виникають пожежі, люди гинуть, втрачають своє житло
і майно. Найчастіше це трапляється з людьми похилого віку, які живуть
самотньо. Справа в тім, що вони не завжди спроможні перевірити стан печі
та димарів на початку опалювального сезону і миттєво зреагувати на
проблему, коли вона виникає.
Тож нагадуємо правила пожежної безпеки при використанні пічного
опалення:

Під час використання пічного
опалення не допускається:
залишати
печі,
які
топляться, без нагляду або
доручати нагляд за ними
малолітнім дітям;
- користуватися печами, які
мають тріщини;
- розміщувати паливо, інші

горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді,
встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та
матеріали;
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри
топки;
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;
- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів
тощо;
- зберігати в приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.
Якщо пожежі уникнути не вдалося, негайно повідомте про це пожежнорятувальну службу за телефоном 101. При цьому вкажіть точну адресу
об’єкта, місце виникнення пожежі, наявність осіб, а також повідомте своє
прізвище та номер свого телефону. Якщо є можливість, евакуюйте людей та
починайте
гасити
пожежу
підручними
засобами.

Шановні городяни! Дотримання цих простих правил
дозволить зберегти ваше життя та життя близьких вам
людей!
Обласний методичний кабінет
НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області

