Naredite domači evakuacijski načrt ...
...to vam lahko reši življenje!
Če v nocoj prišlo do požara v vašem domu, bi se lahko
varno rešili? V primeru dima in ognja, mora vsak družinski član
vedeti kaj storiti in kje je prostor, ki ste ga določili za zbirališče v
primeru požara.
Vzemite si nekaj minut in skupaj z družino pripravite domača
navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru požara in
načrt za varno evakuacijo. Sledite spodnjim navodilom.

1. Narišite tloris vašega doma.

Da bi lahko izrisali tloris vašega doma,
uporabite mrežo na naslednji strani.
Narišite načrt za vsako nadstropje vašega doma.

2. Vključite vse izhode v sili.

V tloris vnesite vsa vrata, okna in
stopnišča. Tako boste že na prvi pogled opazili
vse možne evakuacijske poti. Vključite tudi
zasilne izhode na strehi, v garaži ali verandi..

3.

Če je mogoče, označite dva izhoda iz
vsakega prostora.
Vrata naj bodo glavni izhod iz vsakega
prostora. Če izhod skozi vrata ni mogoč
zaradi dima ali ognja, poiščite nadomestno pot
za izhod v sili, ki je lahko okno. Prepričajte se,
da se vsa okna enostavno odpirajo.

4.

Kdo potrebuje pomoč
za varen pobeg v primeru
požara?
Določite kdo bo pomagal
otrokom, starejšim in ljudem
s posebnimi potrebami. Nekaj
minut načrtovanja prihrani
dragocene sekunde v stiski.

5. Določite zbirališče

Izberite prostor izven vašega doma,
kjer se v primeru požara zberete. Ta naj
bo na varni razdalji od vašega doma.
Drevo, ulična svetilka ali sosedova hiša
so odlična in lahko zapomljiva izbira.
V primeru požara naj se vsi zberejo na
tem mestu, da se preštejete in obvestite
gasilce, če bi kdo ostal ujet v goreči stavbi.

6. Gasilce pokličite šele ko ste na varnem.

Ne izgubljate dragocenih sekund s klicanjem
na 112 iz notranjosti vašega doma. Šele
ko ste na varnem, pokličite gasilce na
112 iz vašega mobilnega telefona ali
pa uporabite sosedov domači telefon.

7. Požarna vaja.

Preglejte izrisan načrt in vse izhode v sili.
Nato naredite požarno vajo tako, da se
sprehodite čez vse evakuacijske poti oz.
izhode v sili, v vseh prostorih. Poskrbite,
da so izhodi varni in enostavni za uporabo.
Takšno vajo naredite 2x letno. Izmerite
koliko časa potrebujete za varen izhod, saj
je v resničnem požaru potrebno reagirati
hitro in brez obotavljanja, ker so izhodi
lahko zaradi dima in ognja hitro onemogočeni.

Narišite tloris, ki prikazuje dva
izhoda v sili iz vsakega prostora.

