
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO 

 
W PRZYPADKU POŻARU, ZACHOWAJ SPOKÓJ.  ZAWIADOM FIRE 
DEPARTMENT I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI WYDANYMI PRZEZ 
PRACOWNIKA FIRE DEPARTMENT.  JEŚLI KONIECZNE JEST PODJĘCIE 
NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ, POSTARAJ SIĘ WŁAŚCIWIE OCENIĆ 
SYTUACJĘ, WYBIERZ NAJBEZPIECZNIEJSZY SPOSÓB DZIAŁANIA I KIERUJ 
SIĘ NASTĘPUJĄCYMI INFORMACJAMI: 

 
JESTEŚ W BUDYNKU O KONSTRUKCJI PALNEJ (NIE OGNIOODPORNYM) 

 
W przypadku pożaru w mieszkaniu 

• Zamknij drzwi do pokoju, w którym jest ogień i wyjdź z mieszkania. 
• Upewnij się, że razem z tobą WSZYSCY opuścili mieszkanie. 
• Zabierz ze sobą klucze. 
• Zamknij drzwi mieszkania, ale nie na klucz. 
• Wychodząc z budynku ostrzeż inne osoby na swoim piętrze, pukając do ich drzwi. 
• Wyjdź z budynku korzystając z najbliższej klatki schodowej. 
• NIE KORZYSTAJ Z WINDY. 
• Kiedy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu zadzwoń pod numer 911.  Nie zakładaj, 

że pożar został zgłoszony, dopóki strażacy nie pojawią się na miejscu. 
• Spotkaj się z członkami swojego gospodarstwa domowego w ustalonym wcześniej 

miejscu na zewnątrz budynku.  Poinformuj strażaków, jeśli kogoś brakuje. 
W przypadku pożaru poza mieszkaniem 

• Sprawdź ostrożnie, czy drzwi do mieszkania i klamka są gorące.  Jeśli nie są, otwórz 
lekko drzwi i sprawdź, czy w korytarzu jest dym, gorące powietrze lub ogień. 

• Wyjdź z mieszkania i budynku, o ile będzie to bezpieczne, postępując zgodnie z 
powyższymi instrukcjami dotyczącymi pożaru w mieszkaniu. 

• Jeśli przejście korytarzem lub klatką schodową nie jest bezpieczne ze względu na 
dym, gorące powietrze lub ogień i masz dostęp do schodów pożarowych, skorzystaj z 
nich, aby wyjść z budynku.  Ostrożnie korzystaj ze schodów pożarowych. Małe 
dzieci należy zawsze wziąć na ręce lub trzymać je. 

• Jeśli nie można skorzystać ze schodów lub schodów pożarowych, zadzwoń pod 
numer 911 i podaj swój adres, piętro, numer mieszkania i liczbę osób w mieszkaniu. 

• Uszczelnij drzwi do swojego mieszkania mokrymi ręcznikami lub prześcieradłami i 
zatkaj kanały powietrzne lub inne otwory, którymi może dostać się dym. 

• Otwórz okna na kilka centymetrów na górze i na dole, chyba że płomienie i dym 
dostają się z dołu. 

• Nie należy wybijać okien. 
• Jeśli warunki w mieszkaniu wydają się zagrażać życiu, otwórz okno i machaj 

ręcznikiem lub prześcieradłem, aby przyciągnąć uwagę strażaków. 
• Jeśli pożar nasili się zanim nadejdzie pomoc, połóż się na podłogę i wykonuj krótkie 

oddechy przez nos.  Jeśli to możliwe, wycofaj się na balkon lub taras z dala od źródła 
ognia, wysokiej temperatury lub dymu. 
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