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מידע לציבור בנושא הגנה מאש לקראת החורף
 .1תושבים יקרים לקראת החורף קיבצנו מספר הוראות בטיחות לשימושכם.
 .2באמצעות נקיטת אמצעי זהירות פשוטים ניתן למנוע את מרבית השריפות ולסייע בהגברת הבטיחות שלך
ושל משפחתך.
גלאי עשן מציל חיים
 מומלץ להתקין גלאי עשן בכל חדר שינה ובמבואה לחדרי השינה.
 יש לבצע בדיקה חודשית של תקינות הגלאים והסוללות.
בטיחות אש בחשמל ומכשירי חשמל:
 תקלות במערכת ובמכשירי חשמל יתוקנו רק על ידי חשמלאי מוסמך.
 אין להטעין פלאפון /מחשב נייד על מצע רך כגון מזרן או שמיכה .המחשב זקוק לפתח אוורור ,ולכן דורש
מצע קשה כגון שולחן או משטח ייעודי.
 אין להפעיל מכשירי חשמל רבים על שקע חשמלי אחד ,למניעת עומס יתר וכשל במערכת החשמל העלול
לגרום להתחשמלות או דליקה.
 אסור לקפל סדין ,שמיכה ,כרית חשמלי בעודו מחובר לחשמל ,למניעת קצר ודליקה.
 נדרש להקפיד על כיבוי כל מכשיר חשמלי ,כיבוי אש גלויה וכיבוי כיריים לבישול לפני השינה או עזיבה של
הבית ,אפילו לזמן קצר.
 אסור להשתמש במכשיר חשמלי במקרה של כבל שחוק או סדוק ,או שהכבל מתחמם לאחר הפעלת המכשיר.
ניסיון לתקן או להחליף כבל חשמל עלול להסתיים באסון .פנו לבעל מקצוע מורשה.
 מומלץ לערוך ביקורת למערכת החשמל על ידי חשמלאי מוסמך לפני החורף.
תנורי חימום ומפזרי חום ניידים
 וודא כי המרחק בין התנור לבין כל חפץ אחר בחדר הנו שלושה מטרים לפחות.
 נדרש לנקות את האבק מעל פני התנור לפני הפעלתו.
 אסור להשתמש בכבל מאריך או מפצל למכשיר חימום חשמלי נייד.
 כבה את התנור או את מכשיר החימום הנייד בזמן שאתה יוצא מהחדר או ישן.
 חלה חובת נוכחות מבוגר בעת שימוש בתנור או מכשיר חימום נייד בסביבת ילדים.
 ודא שתנור החימום החשמלי הנייד שלך מאושר לשימוש על ידי מכון התקנים .מומלץ להשתמש בתנור בעל
מנגנון כיבוי עצמי בעת נפילה.
 חל איסור מוחלט להניח בגדים או שמיכות על מפזר חום ,רדיאטור או תנור .
חימום באמצעות קמין או אח
 בימים קרים במיוחד ,השימוש בחומרי בעירה לחימום הבית במקביל לסגירת הפתחים ,עלול להסתיים באסון.
יש לוודא פתיחת חלון או אוורור אחר באמצעות אויר צח.
 יש לוודא כי התחזוקה והתפעול של הקמין או האח יהיו בהתאם להוראות היצרן ולכללי הבטיחות.
 מומלץ לבצע בדיקות שבועיות ויזואליות ,ניקוי סדיר של הקמין או האח ,וניקוי תקופתי של הארובה.
 יש לאחסן את האפר שנוצר משריפת העץ מחוץ לבית בתוך מיכל מתכת מכוסה (לדוגמא חבית) ולהרחיקה
לפחות שלושה מטרים מכל דבר דליק אחר.
 בעת התקנת אח או קמין ,יש להשתמש רק בחלקים מקוריים .יש לוודא כי דלת האח או הקמין עשויה ממתכת
או זכוכית עמידה בחום.
 בתנור או אח עצים ללא דלת  -נדרש להשתמש תמיד במסך רשת ממתכת.
הדלקת נרות
 יש להדליק נרות רק כאשר הם בפמוטים המיועדים לכך ,עשויים מחומר עמיד לאש.
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יש להניח את הפמוטים על גבי משטח יציב וגדול מספיק כך שיכיל את הנר אם ייפול
המשטח יהיה מחומר עמיד לאש כגון זכוכית או מתכת.
יש להרחיק את הנרות ממוצרים ורהיטים דליקים כגון :ארונות ,וילונות ,עציצים ,קישוטי נייר ,פלסטיק
וכדומה.
כבה את הנרות בזמן שאתה יוצא מהדירה או ישן.
אחסן את הנרות ,הגפרורים והמציתים בבית במקום שאינו נגיש לילדים.

בטיחות אש בבישול בגז
 דליפת גז עלולה להיות מסוכנת ביותר ולגרום לנפגעים בנפש דווח לחברת הגז ולמוקד  102על כל חשש
לדליפה וריח חריג של גז בדירה או בחדר המדרגות.
 וודא שאתה משתמש בגז שסופק על ידי משווק מורשה .התקנה וטיפול במערכת גז תיעשה רק על ידי טכנאי
מורשה של חברת הגז.
 הקפד על שימוש בכיריים ומערכת גז שעברה בדיקה תקופתית אם יש חשש שהכירים אינן תקינות ,בלויות או
פגומות – אל תשתמש בהן ופנה לטכנאי גז מורשה.
 בזמן הבישול ,ודא שלהבת הכיריים לא חשופה לרוח (מחלון ,מזגן או מאורר).
 חל איסור להניח מגבת על גבי הסיר בזמן הבישול.
 אל תשתמש בכיריים מלוכלכות .יש להקפיד על ניקיון הכירים וקולט האדים משאריות שמן לאחר הבישול.
השמן עלול להידלק עקב חשיפה לחום בזמן הבישול.
 אין להדליק נרות  /סיגריות וכדומה מהכירים .חל איסור להשתמש בכיריים לכל צורך אחר מלבד בישול.
 יש להקפיד על כיבוי וסיום הבישול בגז לפני השינה או עזיבה של הבית ,אפילו לזמן קצר.
כללי התנהגות בעת שריפה
 בכל מקרה של דליקה יש להתקשר ל  102באופן מידי.
 בעת שריפה יש לנתק את זרם החשמל לדירה באמצעות מפסק הזרם הראשי.
 יש לכבות מיד אש קטנה בטרם תהפוך לשרפה גדולה ,בכל אמצעי אפשרי :מטפה כיבוי ,שמיכה ,מים וכדו'.
 אין לשפוך מים במקום שיש בו חשמל.
 יש להתרחק ממקום השרפה ולהוציא מחוץ למבנה את בני המשפחה ואנשים אחרים העלולים להיפגע.
 יש להודיע לשכנים הנמצאים באותו בניין ולבקש מהם לפנות את הדירות ולצאת מחוץ לבניין.
 יש להישמע להוראות הכבאים ולפעול לפי הנחיותיהם.
המלצות מצילות חיים
 מומלץ להתקין גלאי עשן בכל חדר שינה ובמבואה לחדרי השינה.
 יש לבצע בדיקה חודשית של תקינות הגלאים והסוללות.
 מומלץ להצטייד במטף אבקה בו ניתן להשתמש בכל סוגי השריפות
זכרו ,להשפעת העשן תפקיד מכריע בעת שריפה .אם אין אפשרות לצאת מהדירה ,יש לחפש את החדר הרחוק ביותר
ממקור האש ,לסגור את הדלת (אך לא לנעול).
להניח מחסום מבד רטוב בתחתית הדלת למניעת חדירת עשן וגזים רעילים.
לפתוח חלון ולנופף לעזרה בקול ,ביד או בכל אמצעי זמין אחר.
לחסום עד כמה שניתן את דרכי הנשימה עם בד למניעת חדירת עשן למערכת הנשימה.
בברכה,
טפסר\מ עידו פרץ
מת"ח אזורית בנימין
וצפון ים המלח

