
 

 

ПРАВИЛА 
 

ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР 

 

 

Първия признак на пожар е миризмата на дим. Необичайното поведение на жи-

вотните също показва, че се намирате в опасност. 

Правила за поведение: 

- да се запази самообладание и да не се изпада в паника; 

- да се позвъни на телефон 112, независимо от това в коя фаза е пожара, 

като се посочи точния адрес и какво гори; 

- да се изключи веднага електричеството; 

- да се затворят плътно вратите и прозорците; 

- да се напусне горящото помещение и сграда, като движението да става 

плътно до стените на задимените коридори и помещения. Не се препоръчва използването на 

асансьор.; 

- на устата и носа се поставя мокра кърпа; 

- когато евакуационните пътища са непроходими (от силно задимяване, 

горящи материали и други) се влиза в незадимено и отдалечено от пожара помещение (ба-

нята). Вратата се уплътнява с мокри кърпи или дрехи, а тялото се облива с вода, за да не се 

допусне прегряване на организма. В това положение може да се изчака спасителния отряд.; 

- горящите помещения се преодоляват, като на главата се покрива с мокро 

одеало, платнище или горна дреха; 

- при силно задимени помещения движението става пълзешком покрай 

стените; 

- за напускане на сградата може да се използва въже, направено от здрави 

материали (завеси, покривки, дрехи и др.). дори да не се стигне земята, то ще даде възмож-

ност да се стигне до по-нисък етаж.; 

- веднъж напуснали сградата не бива да се връщате повторно в нея; 

- след излизане от сградата се застава далеч от входовете, за да се даде 

възможност на пожарникарите бързо и безпрепятствено да стигнат до огнището на пожара; 

- да се уведомят противопожарните органи при наличие на деца и възрас-

тни хора в горящото помещение; 

- да се уведомят противопожарните органи за наличие на лесно запалими 

материали вътре в помещенията. 

 

 

 

 

 

                                              

ВНИМАНИЕ! 

 

С ВОДА НЕ СЕ ГАСЯТ ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ИНСТАЛАЦИЯ ПОД 

НАПРЕЖЕНИЕ, КАКТО И ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ 


