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ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ
Правила пожежної безпеки під час
відзначення Великодня
Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове
Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні
заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування
Великодня велика кількість віруючих збирається в храмах. Під час літургій
священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий
вогонь, що робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної
безпеки. Тому саме в цей період рятувальники особливу увагу приділяють
таким об’єктам. Служба порятунку «101» звертається до мешканців міста та

району з проханням, не забувати про правила пожежної безпеки під час
прийдешнього свята.
Виходячи з вище зазначеного, просимо Вас сприяти проведенню
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.
Щиро запрошуємо до співпраці, яка є необхідною для підвищення рівня
обізнаності людей щодо правил безпеки життєдіяльності. Лише разом ми
зробимо життя безпечним!
Шановні громадяни!
Вдома у ході приготування паски та різноманітних святкових страв слід
обережно поводитися із газовими та електричними побутовими приладами, аби
не призвести до пожежі на кухні. Проявляйте особливу пильність та
обережність при використанні свічок - тримаючи свічку в руках, слідкуйте за
тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво
спалахнути. Під час освячення паски, подбайте про те, аби запалена свічка не
торкалась поліетилену або кошика. Ознайомтесь з планом евакуації на випадок
виникнення пожежі та місць розміщення первинних засобів пожежогасіння
(вогнегасників, пожежних щитів, води, тощо). Прослідкуйте, щоб діти
перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем.
Встановлюючи свічки і лампадки вдома, подбайте, щоб поруч з ними
не було легкозаймистих матеріалів (штор, святкових декорацій тощо) та не
залишайте їх запаленими без нагляду.
Шановні настоятелі церков та храмів!
Утримуйте у належному протипожежному стані приміщення та будівлі,
забезпечуйте виконання елементарних заходів попередження виникнення
пожеж та надзвичайних ситуацій під час проведення служб у Великодні свята.
Звертаємо Вашу увагу на забезпеченість первинними засобами пожежогасіння
у місцях проведення масових заходів (вогнегасниками, відрами з водою та
піском), проведення додаткових інструктажів з питань пожежної безпеки з
відповідальними працівниками. Особливу увагу слід приділити стану
електрогосподарства, системам опалення, а також місцям встановлення свічок.
Звертаємо Вашу увагу на стан шляхів евакуації та евакуаційних виходів з
приміщень та будівель: під час проведення заходів у приміщеннях не допускати
їх захаращення та утримувати вільними і відчиненими. Не залишайте без
нагляду у приміщеннях запалені свічки, не перенавантажуйте електромережу,
не застосовуйте тимчасові дільниці електромережі, не прокладайте
електромережі поверхнею горючих основ. Будьте обережними з відкритим
вогнем. Розташуйте свічки подалі від занавісок, гардин та інших горючих
предметів. Під час церковних служб та проповідей у період святкування

Великодня звертайте увагу населення на дотримання правил безпеки
життєдіяльності.

У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин
зобов’язаний:
негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно
назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку,
місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а
також повідомити своє прізвище;
якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи
відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;
вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння
(локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження
матеріальних цінностей;
у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.
Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:
перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного
захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника
підприємства;
у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування
(евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з
ліквідуванням пожежі;
припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним
процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо
ліквідування пожежі;
здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком
систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв,
агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних
комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з
ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та
здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та
задимленню будинку;
перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок
пожежогасіння, протидимового захисту;
організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху
для під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні
джерела водопостачання;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист
матеріальних цінностей;
забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у
гасінні пожежі.
З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути
забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком
випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок
допуску.
Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та
інженерно-технічний персонал підприємства, будинку чи споруди зобов’язані
брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу
конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа,
прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів
об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та
попередженням її поширенню.

