Zasady ewakuacji
Jak często słyszysz w mediach, że w pożarze domu lub mieszkania zginęli ludzie?
Czy zastanawiasz się choć przez chwilę, co było przyczyną ich przedwczesnej i
tragicznej śmierci? Czy zastanawiasz się, jak Ty sam byś postąpił w momencie
powstania pożaru w Twoim domu? Bardzo często ludzie giną w pożarach przez
swoją niewiedzę, złe warunki techniczno-budo-wlane lub przez to, że nie słuchają
poleceń strażaków. Dlatego właśnie tak ważna jest znajomość podstawowych
zasad ewakuacji. Nie chodzi tylko o to, aby uciekać na oślep, lecz by świadomie
się ratować.
Zasady dobrej ewakuacji
Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone życie ludzkie.
Jeśli zauważyłeś pożar, pierwszą czynnością, jaką powinieneś wykonać,
jest zaalarmowanie osób przebywających w domu. Wyjdź na klatkę
schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem. Następnie wezwij straż
pożarną.
Wybierz najkrótszą oznakowaną drogę ewakuacyjną – tak, by znaleźć się
poza strefą pożaru, a najlepiej poza budynkiem.
Z silnie zadymionych pomieszczeń wychodź w pozycji pochylonej, idź
wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji w pomieszczeniach. Zabezpiecz
drogi oddechowe, np. zmoczonym w wodzie materiałem.
Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. Nagły
dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jeśli
musisz otworzyć drzwi do takiego pomieszczenia, stań przy ścianie obok
drzwi i dopiero je otwórz.
Współpracuj z osobą, która kieruje ewakuacją. Wykonuj jej polecenia. Nie
panikuj i staraj się uspokoić innych.
Wskazuj innym drogę ewakuacji i pomagaj osobom mniej sprawnym od
Ciebie.
Nie korzystaj z windy (dźwigu)! Możesz w niej zostać uwięziony.
Do wyjścia używaj klatki schodowej.
Rozejrzyj się! Widzisz swoich znajomych, sąsiadów? A może kogoś brak?
Powiadom o tym kierującego ewakuacją.
Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru

Nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach
między nimi oraz wyjściach na dach – krata utrudni ewakuację podczas
pożaru i wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków.
Jeżeli Twoje mieszkanie musi zostać wyposażone w kraty: zakładaj takie,
które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu znanym
wszystkim domownikom. Pamiętaj, że podczas pożaru wyjście przez kratę
może być jedyną drogą ewakuacji!
Dbaj o drożność dróg ewakuacyjnych, nie zastawiaj sprzętem korytarzy i
dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację, a ratownikom dostęp do
miejsca pożaru.

