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Zagrożenia Pożarowe 



Co robić podczas pożaru w budynku? 
Pamiętaj o ważnej zasadzie, podczas pożaru nie 

używaj wind. Jeżeli jesteś wysoko, możesz 
zwrócić uwagę innych, wyrzucając kartki lub 
dokumenty przez okno. Zawsze stosuj się do 

poleceń strażaków, jeśli rozłożą specjalną 
poduszkę do skoków, skacz na ich komendę. 



Przyczyny pożarów w lasach: 
Latem często słyszymy komunikaty o 

zagrożeniu pożarowym lasów. Niestety 
przedłużająca się w Polsce susza sprawia, 

że niebezpieczeństwo pożaru może 
wystąpić nie tylko w wakacje, ale również 

wiosną i jesienią. Warto wiedzieć, jak 
zachować się, by nie stwarzać zagrożenia, 
a także co robić, gdy zauważymy ogień w 

lesie. 



Co zrobić podczas pożaru w lesie? 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i 
naszych bliskich. Dlatego, gdy 

zauważymy ogień w lesie należy bardzo 
szybko ocenić, czy jest jakakolwiek szansa 

na jego samodzielne ugaszenie, czy też 
najlepszym wyjściem jest jak najszybsza 

ucieczka i jedynie powiadomienie 
odpowiednich służb (numer alarmowy 112). 



Jeśli widzimy, że płonie jakiś niewielki 
fragment ściółki (np. wokół rozpalonego 
niefrasobliwie ogniska) a ogień dopiero 
zaczyna się mocniej rozpalać, można 

podjąć próbę jego ugaszenia. 
Najważniejsze w takim momencie jest 

odcięcie dopływu tlenu i można to zrobić 
za pomocą koca, kurtki czy grubych 

gałęzi – należy je narzucić na to miejsce, 
żeby zdusić pożar. 



Co zrobić podczas pożaru domu? 
Aby zminimalizować ryzyko 

wybuchu pożaru w naszym domu, warto: 
Dokonywać okresowych przeglądów 

komina, instalacji wentylacyjnych oraz 
urządzeń grzewczych. Instalować czujniki 

tlenku węgla. Udrażniać kominy i 
wymieniać nieszczelne piece, które 

stanowią najczęstszą przyczynę zatruć 
i pożarów. 



Ogień jest niszczycielską siłą, która 
powoduje pożary lasów, łąk, domów 

oraz poparzenia ludzi i zwierząt, a nawet 
ich śmierć. Powoduje ogromne 

zniszczenia w przyrodzie. - Jakie są 
najczęstsze przyczyny pożarów? – 

burza mózgów: wypalanie wiosną traw 
na łąkach i pastwiskach. 
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