Упутство за поступање у случају пожара
а) Приметили сте пожар у Вашој канцеларији:
1

1. Угасите пожар сами ако сте у могућности да то изведете безбедно по себе и по друге.
2. Ако нисте у могућности да сопственим средствима и снагама угасите пожар, потребно је да
одмах обавестите ватрогасце на број 193, а потом и остале присутне у згради, активирањем
ручног јављача пожара и/или повицима "ПОЖАР!".
3. Затворите све прозоре и врата и напустите канцеларију, притом врата затворити, али их не
смете закључавати.
4. Напустите зграду и сачекајте ватрогасце ради давања потребних података.
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Ако не можете сами,
огласите узбуну!

193
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Покушајте сами!
Помозите комшијама!
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Позовите ватрогасце

Приликом бежања, заштитите
се наквашеном тканином!

Одржавајте опрему у
исправном стању
Водом не гасити пожаре на
електричним инсталацијама
под напоном, као ни запаљене
масти и уља

б) Пожар у згради - обавештени сте о пожару путем аларма или на неки други начин
1. Информичите се о месту пожара (погледати степениште, преко терасе или кроз прозор,
питати телефоном ватрогасце на број 193).
2. Ако је пожар у почетној фази, угасите га / помозите колегама у гашењу пожара.
3. Ако није неопходно напустити канцеларију, остати у њој, затворити прозоре и врата,
"зашушкати" врата навлаженом тканином, пешкирима и сличним материјалима, пратити
информације и инструкције ватрогасаца.
4. Ако је неопходно напустити канцеларију, односно зграду, према тренутним условима
(задимљеност пута за евакуацију или је пожар на самом евакуационом путу) у што краћем
времену се припремити за евакуацију, узети само најнеопходније ствари, дисајне путеве
заштитити наквашеним пешкиром, обути обућу са дебљим ђоном, огрнути јакну или
Важни бројеви телефона

Ручни апарат за гашење пожара
сувим прахом се употребљава
на следећи начин
а) Стандардни апарати
Апарат се донесе на место пожара, извуче се
осигурач, притисне се ручица и одмах пусти, сачека 35 секунди, млазница упери у правцу подножја ватре и
поново притисне ручица за активирање или ручица на
млазници.
б) Апарат под сталним притиском
Апарат се донесе на место пожара, извуче осигурач,
усмери млазница у правцу подножја ватре и притисне
ручица.

Лифт не користити у случају пожара

Ватрогасци
Хитна помоћ
Полиција
Центар за обавештавање и узбуњивање
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Ови бројеви телефона ће се користити до почетка
примене јединственог броја за хитне случајеве
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Не гасити водом пожаре на електричним
инсталацијама, уређајима под напоном,
као ни запаљене масти или уља
Окупите се испред зграде на договореном месту
окупљања
Одржавајте опрему комплетном и у исправном стању

а)

б)

www.karabasil.com

