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אתר אותה . אל תתמהמה ואל תיתן לשריפה להתפשט. 102. טל –הזעק את מכבי האש ! הזדרז? גילית שריפה1.
 . ונסה לכבותה בעודה בראשיתה

 . נתק אותם תחילה מהחשמל. הימנע מהתזת מים על מכשירי חשמל2.

חייך שווים , אל תתעכב להציל דברי ערך. הימלט מיד מהבית, אם לא התגברת על האש ואתה גר בקומת קרקע3.
 ! יותר

, אל תפתח בשום אופן את הדלת. העשן יגיע לפתח דירתך הרבה לפני האש, במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות4.
חסום את הסדקים , מנע מן האש והעשן לפרוץ אל דירתך! אם היא חמה אל תצא החוצה, גש לדלת וגע בידית

גש לחלון הקרוב ושאף אויר , במקרה הצורך כסה את אברי הנשימה במטלית רטובה. במגבת או בשמיכה רטובה
 . צח

בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן התכופף ואפילו זחל על ! עשן החודר למקום סגור הינו מסוכן ביותר5.
 . הרצפה למקום אויר טרי

 . צעק ונופף בסדין לבן או צבעוני והמתן לכוחות ההצלה, הגע לחלון והזעק עזרה6.

 ! בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית7.

 

 כללי זהירות למניעת דליקות 

 :חימום

 . שמיכה או וילונות, ספה, אין להעמיד תנור חימום בקרבה לכורסא

 . רצוי להשתמש בו רק לחימום המיטה ולנתקו עם יציאתך מהחדר, אין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה

יש לתדלק את התנור כשהוא כבוי וקר מחוץ לחדרי המגורים ! לתנור בוער) נפט(אסור באיסור מוחלט להוסיף דלק 
 . ובמקום מאוורר

 . אין לחסום פתחי אוורור של מפזר חום. או באמצעות תנור חימום/אין לייבש בגדים על

עומס יתר גורם . ודא שהתקע צמוד היטב לשקע, יש להיזהר מעומס יתר של מכשירי חשמל על שקע חשמלי אחד
 ! לשריפה

 :בישול

 ! אין להשאיר סיר על האש ללא השגחה. היזהרו בעת הבישול על אש גלויה

 . נרות שבת וחג מותרים על משטח שיש בלבד, מזלג חשמלי, השימוש בקומקום חשמלי

סגרו את הגז וכסו את הסיר או המחבת בסמרטוט ! אם התלקחה אש בסיר טיגון שבו שמן רותח אל תשפכו מים
 . היזהרו שהכלי לא יתהפך ויגרום לשריפה או כוויות. רטוב

 :עישון

 . אם אתם נוטים להירדם מול הטלויזיה אל תעשנו בכורסא. אסור לעשן במיטה

 . אל תשליכו תוכן מאפרה לסל ניירות. דאגו לכיבוי מוחלט של בדלי הסיגריה או המקטרת במאפרה? סיימתם לעשן

 . אין לעשן במחסן בקרבת חומרי הדברה או בקרבת חומרים נדיפים ודליקים

 . סקרנות הילדים עלולה לגרום לאסון, הרחיקו גפרורים ומצית מילדים

 
 !תאונות נגרמות, תאונות אינן קורות! זכרו
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