POŽÁR V DOMÁCNOSTI
Jak se správně zachovat v případě, že u vás doma začne hořet, umíte pomoci
sobě i svým blízkým a zachránit jim život a víte, co všechno udělat a jak zmírnit
škody, které oheň způsobil?
JAK SE ZACHOVAT PŘI POŽÁRU V DOMÁCNOSTI
Ve chvíli, kdy doma ucítíte kouř, vidíte plamenné hoření nebo třeba slyšíte sousedy
volat „hoří“, není čas na „hrdinství“. Musíte jednat rychle, ale s rozvahou. Vidíte-li, že
se jedná o začínající požár (typickým případem jsou adventní věnce, utěrka či
potraviny na sporáku), je vaší povinností jej uhasit, je-li to ve vašich silách nebo
provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli
hasicí přístroj.
Jste-li v situaci, kdy se k vám do bytu nebo pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani
rozsah požáru můžete pouze odhadovat, okamžitě volejte na tísňovou linku 150
a postupujte podle následujících rad.
První věc, která vám v zakouřené místnosti pomůže, je provizorní ochrana
dýchacích cest. V každé místnosti se určitě najde kus látky, kterou si můžete přidržet
přes nos a ústa, aby vás kouř tak nedráždil. Nejlepším řešením je např. triko
s dlouhými rukávy nebo šátek, který si můžete zavázat na temeni hlavy a nemusíte tak
látku držet. Máte-li možnost, textilii navlhčete vodou.
Zachovejte se jako profesionální hasič - pohybujte se při zemi (v podřepu nebo na
všech čtyřech). U země bude nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který
stoupá vždy směrem ke stropu.
V této chvíli nevíte, jestli požár nesouvisí např. s rozvody plynu. Nerozsvěcujte proto
nikdy elektrická světla ani svíčky, aby nedošlo k výbuchu. Intenzita světla veřejného
osvětlení z ulice ve většině případů stačí, abyste se bez vlastního světla mohli po
domácnosti pohybovat i v noci.
Každý člověk se instinktivně snaží před požárem utéci. Jste-li v přízemí a máte
možnost bezpečně opustit zakouřenou místnost oknem, využijte toho. V případě, že
z pokoje můžete vyjít na balkon, udělejte to. Na „čerstvém vzduchu“ se vám bude lépe
dýchat a zároveň můžete volat o pomoc a na nebezpečí upozornit ostatní.
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Jste-li v situaci, kdy můžete místnost opustit pouze dveřmi,
pod kterými proniká do pokoje kouř, musíte postupovat
následovně:

1. Dveře hned neotvírejte! Hřbetem ruky, který je citlivější, opatrně vyzkoušejte od
spodu minimálně do výšky kliky, nejsou-li dveře horké.
Zdá-li se vám, že dveře zahřáté nejsou, zkontrolujte to ještě na klice, je-li kovová.
Kov vede teplo velmi dobře a neukáže-li se zvýšená teplota na dveřním křídle,
na kovové klice to určitě poznáte.
2. V případě, že dveře zahřáté nejsou, opatrně je na cca 15 cm otevřete (nejlépe
z místa, kde jsou panty dveří), tak byste byli chráněni před případným kouřem,
šlehajícími plameny nebo padajícími předměty. Nestane-li se nic takového, teprve
pak můžete pokračovat dál do vedlejší místnosti. Tento postup opakujte u každých
dveří, které máte na trase z ohroženého prostoru. Nezapomeňte varovat a pomoci
opustit zakouřený prostor dalším členům domácnosti.
3. Pokud jsou dveře horké, s největší pravděpodobností je rozsah požáru ve vedlejší
místnosti takový, že jej nejste vlastními silami schopni zvládnout. I dřevěné nebo
voštinové dveře jsou v tuto chvíli bariérou, která vás byť jen na pár minut může před
plameny ochránit. Dveře v tomto případě nesmíte otvírat!
4. Jedinou možností je zůstat v místnosti.
Ucpěte mezeru mezi dveřmi a prahem textilem
(peřina, polštáře, oblečení apod.), aby se k vám dostalo
co nejméně kouře.
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5. Dejte o sobě a nebezpečí vědět! Volejte z okna, tlučte do
topení (vhodné je použít např. šatní ramínka, baseballovou
pálku, tenisovou raketu apod.), tlučte do stěn.
V panelových nebo bytových domech tímto způsobem
upozorníte na nebezpečí najednou velký počet sousedů, kteří vám mohou pomoci.
Vy naopak pomůžete jim - tím, že se vzbudí, mohou na nebezpečí začít reagovat.

6. Především ve výškových budovách je obtížné hned
identifikovat místo požáru.
Pomozte hasičům, aby vás co nejrychleji našli.
Do okna přivřete prostěradlo nebo jiný velký kus světlé látky
(závěsy, potahy apod.).
Hasiči tak už při příjezdu k budově vidí, kde jste.

7. V místnosti se snažte dostat k oknu. Můžete ho nechat mírně pootevřené a dýchat
„čerstvější“ vzduch. Oknem se k vám také mohou dostat hasiči pomocí výškové
techniky a v prostoru před ním bude nejlepší viditelnost.
Nemusíte se bát, že by na vás zasahující hasič vysypal celou skleněnou výplň okna.
S největší pravděpodobností okno otevře klasickým způsobem a nebude jej
„vysklívat“.
8. Buďte zasahujícím hasičům nápomocni.
Informujte je o ostatních přítomných obyvatelích bytu, o zvířatech apod.
Čím přesnější informace budou záchranáři mít, tím rychleji mohou poskytnout
pomoc tam, kde je potřeba.
Hasiči přesně ví, jak správně postupovat. Dbejte proto všech jejich pokynů.
Vše dělají proto, aby zachránili vaše životy a majetek.
9. Pro nic a pro nikoho se do objektu, který se vám podařilo včas opustit, nevracejte.
Nemáte na to potřebné vybavení. Stačí informovat hasiče, kteří to zajistí.
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