Ваш домашній план
евакуації при пожежі:

Установіть!

Перевірте!

Вивчіть!

Вчасно складіть план
евакуації при пожежі
Коли почнеться пожежа, часу на
складання плану евакуації вже не буде.
Кожен мешканець будинку має бути
підготовлений до того, щоб негайно почати
необхідні дії при появі звуків димової
сигналізації.
Димова пожежна сигналізація дає вам
декілька хвилин, протягом яких можна
успішно уникнути наслідків пожежі. У
випадку складання домашнього плану
евакуації при пожежі й відпрацьовування
відповідних дій кожен член родини
знатиме, як використати цей час
максимально ефективно.
Домашній план евакуації при пожежі
складається з таких пунктів:
 два виходи з кожної кімнати в будинку
(як правило, двері й вікно);
 належним чином установлені й
працюючі засоби димової сигналізації у
всьому будинку;
 місце зустрічі всіх мешканців
після евакуації — поза будинком і
напроти нього;
 доступ до послуг рятувальної служби
9-1-1 і знання, які дозволяють зв'язатися
з оператором.

Домашній
контрольний
перелік на
випадок
пожежі

РятувальноПожежна служба
Портленда

Попрактикуйтеся!
Якщо у вас є питання або інформація
про безкоштовні датчики димової
пожежної сигналізації, дзвоніть:

Допоможемо
завжди і усюди

Рятувально-Пожежна служба Портленда
(503) 823-3700

(503) 823-3700

Своєчасне сповіщення
й евакуація
Шанси вашої родини покинути
будинок у випадку пожежі залежать
від своєчасного сигналу димових
оповіщувачів й завчасно складеного
плану евакуації.
Вогонь може поширюватися у
будинку дуже швидкими темпами, і з
часу спрацювання сигналізації у вас
буде не більше двох хвилин на
евакуацію.
Згідно з даними опитування,
проведеного Національною асоціацією
протипожежного захисту, лише одна
із трьох американських родин дійсно
склала план евакуації при пожежі й
провела заняття по його виконанню.
І хоча 71% американців склали план
дій на випадок пожежі, заняття по
його виконанню провели лише
47% з них.
Третина американських родин
дотримується думки, що в них є
щонайменше 6 хвилин на евакуацію
до моменту, коли вогонь набуде
загрозливих для життя масштабів.
Однак, як правило, цей час значно
менше. І тільки 8% заявили, що після
сигналу димових оповіщувачів першою
їхньою думкою буде покинути будинок!
Саме тому важливо правильно
встановити димові оповіщувачі й
підготувати домашній план евакуації
при пожежі.
Для цього виконайте дії, описані в
цій брошурі.

Димові оповіщувачі:
Ваша перша лінія захисту








Установіть оповіщувачі на кожному
поверху будинку поза межами кожного
спального приміщення й кожної
спальної кімнати.
Забезпечте установку сигналізаторів на
стелі або на відстані 4-12 дюймів від стелі
на стінах. Розташовуйте їх подалі від
вентиляційних отворів або реєстраторів;
слід уникати місць руху верхніх шарів
повітря або “мертвих точок”.
Обслуговуйте обладнання строго згідно з
інструкціями виробника. Димові
оповіщувачі можуть урятувати життя
тільки за умови їх правильної установки
й обслуговування.
При наявності в оповіщувачі великої
кількості пилу, жиру й інших матеріалів
він може вийти з ладу. Очищайте ґрати
оповіщувачів.

Якщо ви відповісте "так" на всі вказані
твердження або питання, ви можете бути
впевнені в безпеці вашого будинку й родини:
ДИМОВІ ОПОВІЩУВАЧІ
1. Димові оповіщувачі встановлені
на кожному поверсі вашого будинку.
2. Димові оповіщувачі розміщені
всередині й близько кожної спальні
на стелі або на 4-12 дюймів нижче
стелі на стіні.
3. Димові оповіщувачі мають пройти
перевірку у відповідності до
інструкцій виробника.
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План евакуації:
важлива кожна секунда


Підготуйте домашній план
евакуації при пожежі й проведіть
заняття по його виконанню.



Навчіть дітей правильно
користуватися системою 9-1-1.



Складіть план кожного поверху
будинку; вкажіть на ньому всі
вікна й двері.



Знайдіть два виходи з кожної
кімнати.



Переконайтеся, що всі двері й
вікна, які ведуть назовні, легко
відкриваються.



Навчіть дітей самостійно
залишати будинок на випадок,
якщо ви не зможете допомогти їм.



Складіть індивідуальний план дій
для кожного інваліда, який
проживає в будинку.

Якщо ви відповісте "так" на всі
вказані твердження або питання, ви
можете бути впевнені в безпеці
вашого будинку й родини:
ДОМАШНІЙ ПЛАН
ЕВАКУАЦІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ
1. Чи є у вас
план евакуації?
2. Чи проводите ви регулярні
тренування?

4. Акумулятори слід міняти
за необхідності.

3. Чи включає план евакуації
інформацію про безпечне
місце зустрічі членів родини
після евакуації?

5. Сигнал тривоги чутно як під час
сну, так і не під час сну.

4. Чи є два виходи з
кожної кімнати?

5. Номер рятувальної
служби 9-1-1 розміщений на
кожному телефоні.
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