
ПАМ'ЯТАЙТЕ:  Дотримання правил пожежної безпеки доступне кожному.
Тож зробіть усе можливе, щоб зберегти життя та здоров'я своє та Ваших рідних і близьких.

ІНСТРУКЦІЯ
про дотримання правил пожежної безпеки у побуті

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ:

- електронагрівальні прилади, телевізори, 
радіоприймачі та інші побутові 
електроприводи та апаратуру вмикати в 
електромережу тільки за допомогою 
справних штепсельних з'єднань та 
електророзеток заводського виготовлення;
- відстань від приладів електроопалення до 
горючих матеріалів і будівельних 
конструкцій, має становити не менше 0,25 м;
- температура зовнішньої поверхні електро-
опалювальних приладів у найбільш 
нагрітому місці в нормальному режимі 
роботи не повинна перевищувати 85 ºC;
- для опалення застосовувати лише масляні 
радіатори та нагрівальні електропанелі типу 
РБЄ-1, ЕК-2, ПТ-8-2 тощо, із закритими 
нагрівальними елементами. Такі радіатори та 
електропанелі повинні мати справжній 
індивідуальний електрозахист та 
терморегулятор.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою 
або такою, що в процесі експлуатації втратила 
захисні властивості, ізоляцією;
- залишення під напругою кабелів та проводів з 
неізольованими струмопровідними жилами;
- застосування саморобних подовжувачів, які не 
відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються 
до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення 
нестандартного (саморобного) електронагрі-
вального обладнання або ламп розжарювання;
- користування пошкодженими розетками, 
відгалужувальними та з'єднувальними 
коробками, вимикачами та іншими 
електровиробами;
- залишення без догляду при виході з 
приміщення, увімкнених в електромережу 
нагрівальних приладів, телевізорів, 
радіоприймачів тощо;
- використання роликів, вимикачів, штепсельних 
розеток для підвішування одягу й інших 
предметів;
- здійснювати паління у приміщеннях та місцях 
не визначених для цього;
- використання побутових електронагрівальних 
приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощо) 
без негорючих теплоізоляційних підставок.

У РАЗІ ВІЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ
(ОЗНАК ГОРІННЯ) КОЖНИЙ

ГРОМАДЯНИН ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ:

- негайно повідомити про це телефоном (101, 
112) до пожежно-рятувальних підрозділів. 
При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, 
вказати кількість поверхів будівлі, місце 
виникнення пожежі, наявність людей, а 
також повідомити своє прізвище;
- вжити (за можливості) заходів до евакуації 
людей, гасіння пожежі та збереження 
матеріальних цінностей;
- якщо пожежа виникла на підприємстві, 
повідомити про неї керівника чи 
відповідальну компетентну посадову особу та 
чергового на об'єкті;
- у разі необхідності викликати інші 
аварійно-рятувальні служби.


