Gaisrų buityje kilimo priežastys, padariniai ir apsisaugojimo priemonės
Dažniausia buityje kilusių gaisrų priežastis – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi.
Gaisrai kyla dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų,
netvarkingos elektros instaliacijos, elektros prietaisų naudojimo taisyklių pažeidimų, neatsargaus
rūkymo. Neretai gaisrus sukelia palikti be priežiūros vaikai. Taip pat kasmet registruojami ir
tyčiniai padegimai.
Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas. Per 30 sekundžių gaisro židinys gali pradėti
plėstis, uždegti šalia esančius degius daiktus ir tapti nekontroliuojamas, o dar po poros minučių jau
kelti pavojų gyvybei. Per 10-15 min. gaisras gali apimti visą namą.
Didžiausias gaisro pavojus virtuvėje – viryklė. Ji skleidžia karštį, todėl gali užsidegti
prie viryklės laikomi rankšluosčiai ar kiti degūs daiktai. Taip pat gali užsidegti ir gaminamas
maistas, o ypač riebalai, kurie pasiekę aukštą temperatūrą gali užsidegti ir savaime.
Kaip išvengti gaisro virtuvėje?
-nepalikite be priežiūros veikiančios viryklės, nepatikėkite jos priežiūros vaikams;
-nedžiovinkite virš viryklės skalbinių, nekabinkite šalia rankšluosčių, nelaikykite arti
degių daiktų.
Nemažai gaisrų kyla dėl netvarkingos elektros instaliacijos, buitinių elektrinių
prietaisų gedimų, netvarkingų laidų, kištukų, elektros lizdų ir dėl perkrovos elektros tinkle, kai į
tinklą vienu metu jungiama per daug elektros prietaisų.
Kad išvengtumėte gaisro:
-nejunkite į vieną lizdą kelių prietaisų, ypač galingų;
-patys neremontuokite elektros prietaisų ar laidų;
-nepalikite be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išeidami iš namų juos išjunkite;
-pasirūpinkite, kad šalia elektrinių šildytuvų nebūtų lengvai užsidegančių medžiagų ir
nedžiovinkite rūbų ant jų.
Pavojaus signalai, rodantys netvarkingą elektros instaliaciją ar elektrinį prietaisą:
-karšti elektros laidai, kištukiniai lizdai;
-dėl neaiškių priežasčių išmušami elektros saugikiai;
-mirga šviesa;
-ant arba virš kištukinių lizdų, jungiklių atsiranda degimo žymių bei juntamas elektros
laidų svilėsių kvapas.
Šaltuoju metų laiku padidėja gaisrų, kurie kyla dėl netvarkingų krosnių, židinių ar
dūmtraukių taip pat neteisingai juos eksploatuojant.
Būtini darbai prieš šildymo sezono pradžią:
- suremontuokite krosnis ir židinius;
-sutvarkykite ir išvalykite dūmtraukius;
Šildymo sezono metu:
-periodiškai valykite dūmtraukius, rekomenduojama bent 3 kartus per šildymo sezoną;
-neperkaitinkite krosnių;
-prie krosnių nepalikite greitai užsidegančių daiktų;
-nekraukite prie pakuros ar krosnies malkų ir kitų degių medžiagų;
-nepalikite besikūrenančios krosnies be priežiūros, taip pat jos priežiūros nepatikėkite
vaikams;
-krosnių užkūrimui nenaudokite lengvai užsiliepsnojančių ar degių skysčių (žibalo,
benzino).
Jeigu vis dėlto nepavyko išvengti gaisro, nedelsdami perspėkite namuose esančius
artimuosius ir kvieskite ugniagesius Bendruoju pagalbos telefonu 112.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Parengta pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM rekomendacijas

