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Dobro je vedeti
– Javljalniki požara vas lahko 

pravočasno opozorijo na nevarnost.
– Imejte pri roki gasilni aparat ali drugo 

priročno sredstvo za gašenje.
– Z gasilnim aparatom lahko sami 

pogasite začetne požare.
– Redno čiščenje in vzdrževanje 

dimnikov, peči in kaminov zmanjša 
možnost nastanka požara
(npr. vžig saj).

– Pregretega olja ali požara 
na električnem aparatu nikoli 
ne gasite z vodo.

– Kajenje v postelji je smrtno nevarno.

– Seznanite se z evakuacijsko potjo 
iz hiše ali stanovanja in skrbite, da bo 
vedno prosta in prehodna.

– Na vidnem mestu ob telefonu
imejte zapisane vse pomembne 
klicne številke, še zlasti 112
za klic na pomoč.

112

Za večjo varnost pred 

požarom lahko v stanovanje 

namestite javljalnike požara. 

Ti bodo požar zaznali in vas 

nanj opozorili z zvočnim 

signalom.

Ob klicu na 112 povejte:
– kdo kliče,
– kaj se je zgodilo,
– kje se je zgodilo,
– kdaj se je zgodilo,
– koliko je ponesrečencev,
– kakšne so poškodbe,
– kakšne so okoliščine na 

kraju nesreče,
– kakšna pomoč je potrebna.

Pokličite številko 112, 
če potrebujete pomoč 
gasilcev, nujno medicinsko 
pomoč, druge reševalne 
službe ali Policijo. Številko 112 
lahko brezplačno kličete s 
stacionarnega ali mobilnega 
telefona (tudi če je račun 
prazen) v vseh državah EU.

Več informacij:
– www.sos112.si
– wap.sos112.si
– www.szpv.si
– www.gasilec.net

Varni pred požarom
v tretjem življenjskem 
obdobju
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O izbiri in uporabi javljalnika 

požara in gasilnega aparata 

povprašajte gasilce.
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Požari zahtevajo svoj davek
Podatki kažejo, da je v primeru požara 
smrtnost starejših oseb večja kot med 
drugo populacijo. To velja predvsem za tiste, 
ki živijo same, se težje gibljejo, slabše slišijo 
ali vidijo, so pozabljive ... Te pozneje zaznajo 
požar in se ne morejo pravočasno umakniti 
na varno.

Bodite pripravljeni na požar in se 

seznanite s tem, kako ravnati in kaj storiti, 

da do požara ne pride!

Najpogostejši VZROKI požarov 
v domačem okolju so:
– nepazljivost pri uporabi električnih 

in grelnih naprav (električnih blazin, 
kaloriferjev, likalnikov, peči itn.), 
njihova dotrajanost, poškodovana 
in preobremenjena električna 
napeljava itn.;

– kajenje v postelji;
– neočiščeni in slabo vzdrževani dimniki;
– nepazljiva uporaba sveč.

Da ne bi zagorelo
– Poskrbite, da površine okoli štedilnikov 

in peči ne bodo založene ali neurejene.
– Med kuhanjem se ne oddaljujte 

od štedilnika. Pregreta maščoba 
se lahko vžge.

– Vključenih grelnih naprav in prižganih 
sveč nikoli ne puščajte brez nadzora. 
Ne postavljajte jih v bližino pregrinjal, 
zaves, lesenih oblog in drugih gorljivih 
snovi.

– Peči, kaloriferjev, svetil in dimniških 
cevi ne prekrivajte z oblačili, krpami 
ali papirjem.

– Ne uporabljajte poškodovanih električnih 
naprav, podaljškov in vtičnic.

– Vroč pepel odlagajte v negorljive posode.

Pred spanjem si vzemite minuto časa in:

– ugasnite televizijski in radijski 
sprejemnik in luči,

– izklopite premične grelne naprave na plin, 
tekoča goriva ali elektriko,

– ugasnite sveče in pogasite odprte 
ognje (kamin).

Kako ukrepati, če zagori
– Če vaše življenje ni ogroženo, poskušajte 

sami pogasiti požar z gasilnim aparatom 
ali priročnimi gasilnimi sredstvi, kot so 
voda, pokrovka ali odeja.

– Če je v prostoru dim, si usta in nos pokrijte 
z vlažnim robčkom.

– Če požara ne morete pogasiti sami, 
čim prej zapustite prostor in pokličite 
telefonsko številko 112.

– Nikoli se ne vračajte v zadimljen ali goreč 
prostor, da bi rešili živali, dokumente ali 
druge vredne predmete.
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