
Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie! Pożar może wywołać następstwa wtórne, np. wybuchy zbiorników 

paliw, powstawanie trujących gazów, zawalenia się budynków. Pożarom towarzyszy wysoka temperatura 
oraz wydzielający się trujący dym równie niebezpieczny jak płomienie. 

 

Postępowanie w czasie pożaru 

1. Próbuj gasić pożar w zarodku, używając wody, gaśnic, koców gaśniczych; nigdy nie gaś wodą urządzeń 
elektrycznych. 

2. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować! 
3. Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników (pomóż zwłaszcza dzieciom, osobom 

starszym i niepełnosprawnym) oraz (jeśli masz czas) najważniejsze dokumenty i leki, które przyjmujesz. 
4. Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii, nie otwieraj okien! Drzwi zamknij na klamkę – nie zamykaj 

ich na zamek. 

5. Powiadom, w miarę możliwości, wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwij Straż 
Pożarną. 

6. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni gaś sodą oczyszczoną lub solą kuchenną – jeśli ogień 
powstał w naczyniu (np. garnku, patelni itp.) ugaś go przykrywając naczynie szczelnie pokrywką. 

7. Gdy zapaliło się twoje ubranie– nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia – połóż się na ziemi 
i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia. 

8. Nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania. 

9. W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udaj się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon 

usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry koc; zamknij za sobą drzwi 
do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz); wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu wymachując 
jasną tkaniną, np. białym prześcieradłem. W przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż 

się na balkonie albo pod oknem i szczelnie okryj się kocem (lub innym okryciem). 

10. Gdy obudzi cię sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) obudź pozostałych domowników – szczególnie 

dzieci; zbadaj drzwi zanim je otworzysz – jeżeli drzwi są zimne, wyjdź zachowując ostrożność. 
11. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry – czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole! – przemieszczaj 

się więc przy podłodze. 
12. Zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną. 
13. Osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym. 

14. Poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu. 
15. Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj, jeśli możesz przez okno. 

 


