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Wskazówki Dotyczące
Ochrony Przeciwpożarowej
dla osób niepełnosprawnych

• Jeśli to możliwe, mieszkaj i śpij na
parterze; twoja sypialnia powinna
być w pobliżu wyjścia.
• W razie konieczności każ zbudować pomost do wyjścia
awaryjnego.

• W pobliżu łóżka miej telefon lub
aparat z UTN (Urządzenie Telekomunikacyjne dla Niedosłyszących)
i numer straży pożarnej. Większość linii awaryjnych posiada systemy do przyjmowania połączeń z
UTN.

• Zainstaluj czujniki dymu wewnątrz
i na zewnątrz miejsca, w którym
śpisz.
• Jeśli masz problemy ze słuchem
zainstaluj specjalne czujniki dymu,
które wykorzystują światło stroboskopowe, wibracje lub
głośniejsze dźwięki.

Twoja ucieczka ...

• Omów swoją niepełnosprawność z
domownikami i przygotuj bezpieczną ucieczkę przed pożarem.
• Poznaj przynajmniej dwa sposoby
wyjścia z każdego pokoju w
twoim domu.

• Przygotuj ucieczkę uwzględniając
swoją niepełnosprawność i
przećwicz ją, by mieć pewność, że
potrafisz to zrobić.
• Jeśli mieszkasz w wynajętym
mieszkaniu poznaj położenie
schodów wyjściowych i zadbaj o
pomoc w nagłym wypadku.

• Jeśli jesteś uwięziony: uszczelnij
drzwi ręcznikami; wezwij straż
pożarną i powiedz im dokładnie
gdzie jesteś; daj sygnał z okna za
pomocą latarki lub elementu
garderoby o jasnym kolorze.
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Pamiętaj

Jeśli mieszkasz w wieżowcu ...
• Połóż nacisk na to, by wszystkie systemy bezpieczeństwa – takie jak alarmy, oświetlenie
awaryjne i spryskiwacze były sprawne.
• Zapoznaj się z planem awaryjnej ewakuacji
budynku.

• Poznaj dźwięk alarmu przeciwpożarowego w
budynku.
• Poznaj wszystkie wyjścia z budynku i policz
drzwi pomiędzy twoim mieszkaniem i
dwoma najbliższymi wyjściami.
• Umieść numery awaryjne straży pożarnej w
pobliżu wszystkich telefonów.

• Poznaj rozmieszczenie alarmów przeciwpożarowych w twoim budynku i naucz się ich
używać.
Jeśli wybuchnie pożar ...

• Niektóre plany ewakuacyjne wymagają przejścia do „bezpiecznego obszaru” wewnątrz
wieżowca i czekania na instrukcje od straży
pożarnej.
• Jeśli twój budynek ma radiowęzeł, słuchaj
instrukcji ; możliwe iż usłyszysz, że masz
zostać tam gdzie jesteś.
W innym wypadku ....

• Opuść budynek najszybszą drogą, ale nie
korzystaj z wind.

• Kiedy będziesz wychodził, zamknij za sobą
wszystkie drzwi.
• Jeśli w trakcie ucieczki napotkasz dym lub
płomienie, spróbuj użyć innego wyjścia.

• Jeśli musisz uciekać przez dym, czołgaj się –
trzymaj głowę 12 do 24 cali (30 do 60 centymetrów) nad podłogą.
• Sprawdź drzwi wierzchem dłoni zanim je
otworzysz; jeśli drzwi są ciepłe, skorzystaj z
innej drogi ucieczki.
Jeśli nie możesz uciec ...

• Nie wpadaj w panikę; jeśli to możliwe, idź do
pokoju z oknem i telefonem.
• Zamknij drzwi i uszczelnij szczeliny wokół
drzwi za pomocą ręczników, szmat lub pościeli.

• Wezwij straż pożarną i powiedz im dokładnie
gdzie jesteś.
• Daj sygnał z okna za pomocą latarki lub
odzieży o jasnym kolorze.

• Otwórz okna u góry i u dołu, aby oddychać
świeżym powietrzem. Jeśli dym dostanie się
do pokoju, zamknij okno.
• Bądź cierpliwy; ratowanie mieszkańców
wieżowca wymaga czasu.
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Zapobieganie Pożarom
Pamiętaj

Dbaj o czujniki dymu. Sprawdź je raz w miesiącu przez
naciśnięcie guzika testowego. Zmień baterie czujnika raz w
roku.

Przygotuj i przećwicz plan ucieczki. Poznaj dwie drogi
wyjścia z każdego pokoju w twoim domu. Upewnij się, że
okna i drzwi łatwo się otwierają. Przygotuj ucieczkę uwzględniając swoje możliwości.
Zrób miejsce dla grzejników. Trzymaj je przynajmniej trzy
stopy (jeden metr) od czegokolwiek co może się zapalić.
Noś obcisłe ubranie podczas gotowania. Nigdy nie
pozostawiaj gotowania bez nadzoru.

Jeśli palisz, używaj dużych głębokich popielniczek. Zmocz
niedopałki i popiół zanim opróżnisz popielniczkę.

Zatrzymaj się, padnij i tarzaj się. Jeśli twoje ubranie się
pali: zatrzymaj się (nie biegnij), padnij łagodnie na ziemię,
zakryj twarz rękoma i tarzaj się, aby zdusić płomienie.
Zapisz tutaj swój lokalny numer telefonu awaryjnego :
________________________________
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Zapobieganie Upadkom
Pamiętaj

Dbaj o siebie. Raz w roku idź do okulisty. Używaj nocnego
oświetlenia do oświetlenia przejścia pomiędzy sypialnią i
łazienką.

Stąpaj ostrożnie. Schody powinny być dobrze oświetlone u góry
jak i u dołu.
Gdy jest mokro jest ślisko. Używaj poręczy obok wanien,
pryszniców i toalet. Załóż poręcze obok wanien, pryszniców i
toalet.

Systematycznie się gimnastykuj. Zapytaj swojego lekarza o
najlepsze ćwiczenia dla ciebie.

Nie spiesz się. Pośpiech lub brak koncentracji zwiększają ryzyko
upadku.
Oczyść przejście. Zadbaj o to by na schodach i w przejściach,
wewnątrz i na zewnątrz, nie było zbędnych przedmiotów ani
innych przeszkód.
Dywaniki mogą cię przewrócić. Używaj tylko dywaników z
gumowym, antypoślizgowym spodem.

Pierwszy krok sprawniejszą nogą. Noś solidne, dobrze dopasowane buty na niskim obcasie i na antypoślizgowej podeszwie.
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