ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Нагадуємо, що всі особи, які перебувають на території Литовської Республіки, повинні
дотримуватися вимог загальних правил пожежної безпеки, а в разі виникнення пожежі
вживати заходів для порятунку людей, охорони матеріальних цінностей та гасіння
пожежі.
Дотримуйтесь загальних правил пожежної безпеки:
• не вмикати відразу всі електронагрівальні прилади (чайники, праски, водонагрівачі) у
кімнаті;
• вимикайте всі електроприлади, виходячи з кімнати;
• не дозволяється вносити та зберігати в приміщенні речовини, які можуть викликати
пожежу;
• забороняється перекривати, демонтувати або іншим чином нейтралізувати
сповіщувачі диму в приміщеннях;
• нагадуємо, що покривати світильники легкозаймистими матеріалами небезпечно;
• не залишайте без нагляду продукти на плитах і духовках;
При експлуатації опалювальних установок забороняється:
• тримати паливо ближче 1 м від топки та залишати надзвичайно легкозаймисті рідини.
• вугілля, золу і шлак можна висипати не ближче 15 м від будівель і зберігати в
негорючих ємностях на відстані не ближче 6 м від будівель.
• мангали на твердому паливі, мангали, коптильні, побутові печі, вуличні каміни,
вогнища можна використовувати не ближче 6 м від будівель.
• розпалювати багаття ближче 30 м від будівель.
• в приміщенні категорично заборонено палити;
Запам’ятайте місця, через які можна вийти та розташування вогнегасників у приміщенні.
У разі пожежі у вашій кімнаті:
• негайно зателефонувати за номером екстреної допомоги 112;
• якщо ви не можете своїми силами погасити пальник, вийдіть з приміщення і закрийте
двері, не замикаючи їх;
• обов’язково повідомити про пожежу аварійному персоналу;
• покинути небезпечну зону та виконувати вказівки адміністрації або пожежної безпеки.
У разі пожежі за межами вашого приміщення:
• негайно зателефонувати за номером екстреної допомоги 112;
• покидаючи свою кімнату залиште закритими вікона і двері;
• якщо коридори та сходи заповнені димом і ви не можете вийти з кімнати, залишайтеся
у своїй кімнаті, широко відкрийте вікна. Щільно закриті двері можуть захищати від
небезпечних температур на тривалий час. Щоб запобігти отруєнню димом, щілини
і вентиляційні канали закривайте рушниками або постільною білизною, змоченою
водою;
• спробуйте по телефону повідомити адміністрації своє місцезнаходження;
• коли пожежники прибули на місце події, зайдіть до вікна та покличте допомогу;
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