
 

GAISRINĖS SAUGOS ATMINTINĖ 

Primename, kad visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys privalo laikytis 

bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, o kilus gaisrui imtis priemonių gelbėti 

žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą. 

Prašome laikytis bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių: 

- nejunkite kambaryje iš karto visų elektrinių šildymo prietaisų (arbatinukų, lygintuvų, 

vandens šildytuvų); 

- išeidami iš kambario išjunkite visus elektros prietaisus; 

- neleidžiama į kambarį atsinešti ir jame laikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą; 

- draudžiama uždengti, išmontuoti ar kitaip neutralizuoti kambariuose esančius dūmų 

detektorius; 

- primename, kad pavojinga uždengti šviestuvus degiomis medžiagomis; 

- nepalikite be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ir krosnelių; 

- eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama: 

- laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros, 

- įkurti juos ypač degiai skysčiais. 

- smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti 

nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų. 

- kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, 

ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų. 

- laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. 

- patalpose griežtai draudžiama rūkyti; 

- pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kur galima išeiti ir gesintuvų išdėstymą patalpose. 

Kilus gaisrui Jūsų kambaryje: 

- nedelsiant praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112; 

- jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite 

duris, jų nerakindami; 

- būtinai praneškite apie gaisrą budinčiam personalui; 

- pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba priešgaisrinės apsaugos 

nurodymus. 

Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje: 

- nedelsiant praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112; 

- išeikite iš savo kambario po to, kai uždarysite langus ir duris; 

- jeigu koridoriai ir laiptinės pilnos dūmų ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo 

kambaryje, plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo 

pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir ventiliacijos 

kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; 

- pasistenkite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą; 

- atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos; 


