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KВИМОГИ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

У всіх мешканнях повинно бути 
встановлено щонайменше одну 
одиницю пожежної сигналізації на 
кожному поверсі. Пожежна 
сигналізація швидко повідомляє про 
пожежу. Пожежну сигналізацію 
повинно бути чути із спальні з 
закритими двірями. Батарейку 
необхідно зазвичай заміняти 
щонайменше раз на рік. Необхідно 
також регулярно проводити 
перевірку сигналізацій за допомогою 
кнопки для тестування.



ВИМОГИ ЩОДО ВОГНЕГАСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Всі мешкання повинні бути обладнані вогнегасними шлангами або 
вогнегасниками. Рекомендуємо встановлювати обидва види 
обладнання. Вогнегасне обладнання повинно знаходитись в 
легкодоступному місці. Всі, хто мешкає в мешканні повинні знати, 
де знаходиться обладнання. Необхідно також уважно прочитати 
інструкцію з застосовання.



ЯК ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ 1 

Не залишайте плиту без уваги під час використання. Якщо Вас 
відволікають під час приготування їжі, вимикайте плиту. Також 
можна встановити запобіжну систему для плити. Будьте 
уважними під час користування відкритим вогнем. Ніколи не 
залишайте кімнату з запаленими свічками. Запалені свічки не 
повинні розміщуватись поблизу горючих матеріалів. Попіл треба 
викидати тільки в надійному місці. Не викидайте теплий попіл в 
смітник.



ЯК ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ 2

Завжди вимикайте пральні машини 
та сушилки перед тим, як вийти з 
мешкання, або лягти спати. 
Пам’ятайте, що встановлювати та 
ремонтувати електричне 
обладнання та прилади 
дозволяється лише затвердженим 
професіоналам. Велика кількість 
підпалень починається в будівельних 
матеріалах, картонних коробках або 
в смітті. В сходових клітках та 
гаражах не повинно знаходитись 
горючих матеріалів. Розміщуйте 
ящики для сміття на безпечній 
відстані від будинків.



ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ 1. РЯТУВАТИ
Необхідно забезпечити евакуацію
всіх, хто знаходиться в мешканні.
Пам’ятайте, що евакуація через
задимлення є небезпечною.
Закрийте двері. Перейдіть до місця
збору, стосовно якого Ви
домовились заздалегідь.

2. ПОВІДОМИТИ
Повідомте пожежну охорону за
телефоном 110. Вкажіть вірну адресу
будинку, в якому відбувається
пожежа.

3. ГАСИТИ
В тому випадку, якщо пожежа
невелика, спробуйте загасити її за
допомогою шлангу або
вогнегасника. Не піддавайте себе
небезпеці. Дим може бути дуже
токсичним.
Ви повинні самі вирішити, яким
чином Ви виконуватимете ці пункти,
на підставі Вашої оцінки ситуації.
Регулярні навчальні пожежні тривоги
є дуже корисними.

4.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОПІКІВ У ДІТЕЙ

• Уникайте гарячих напоїв під
час годування дитини, або
коли дитина знаходиться у
Вас на руках.

• Необхідно запезпечити, щоб
дитина не мала вільного
доступу до гарячих
матеріалів та поверхонь, як,
наприклад, комин,
настінний нагрівач, плита
тощо.

• Контролюйте температуру
води в ванночці і наглядайте
за тим, щоб діти не
наливали гарячу воду.
Контролюйте температуру
води в нагрівачі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОПІКІВ У ДІТЕЙ

• Тримайте дітей на безпечній
відстані від кіплячих
кастрюль.

• Чайник – подумайте про
розміщення чайнику та
проводу.

• Наглядайте за столом з
скатертиною, чашками,
свічками тощо. Діти можуть
ці речі легко на себе стягнути.



ЯКЩО ДИТИНА ОТРИМАЛА ОПІК

• Остудіть за допомогою
води температурою
близько 20 градусів
протягом 20 хвилин у
випадку підозри сильного
опіку. Це стосується всіх, не
залежно від віку.

Пам’ятайте: 20 - 20



Ця брошура доступна на більше, ніж 30 різних мовах на сторінці Норвезької асоціації 
протипожежної безпеки: www.brannvernforeningen.no/brannsikker

Пожежна команда в Ålesund, Sula та Giske

Контактна інформація:
brannvesenet@aabv.no
www.aabv.no




