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GYVENTOJŲ DĖMESIUI !!!
Kreipiamės į Jus, siekdami sustiprinti gaisrinę saugą gyvenamajame sektoriuje,
sumažinti kylančių gaisrų skaičių arba išvengti gaisrų; apsaugoti Jūsų, Jūsų
šeimos narių, kaimynų GYVYBĘ, SVEIKATĄ, TURTĄ.
Informuojame ir / ar primename Jums, kad :
DRAUDŽIAMA:
1. Gyvenamuosiuose namuose užkalti, užtverti užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais
laiptines, koridorius, balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus išėjimus, skirtus žmonėms evakuoti;
2. Rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris,
turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį;
3. Užtverti, užkrauti rūsiuose, bendrojo naudojimosi patalpose (degiomis medžiagomis, namų
apyvokos daiktais ir kitais įrenginiais) praeigas;
4. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias
medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas;
5. Palėpėse laikyti degias medžiagas. (Jos turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje,
iškurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu);
6. Rūkyti ne tam tikslui skirtose specialiais ženklais nepažymėtose vietose. (Rūkymo vietose turi
būtinedegus indas nuorūkoms);
7. Laikyti po laiptais, techninėse nišose degias medžiagas ir preparatus;
8. Naudotis atvira ugnimi rūsiuose ir palėpėse.

Kad kūrenama krosnis nesukeltų gaisro būtina laikytis šių reikalavimų:
• tinkamai ją įrengti ir saugiai eksploatuoti;
• palėpėse dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbalinti;
• iš dūmtraukių ir krosnių prieš šildymo sezoną, o j o metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius
išvalyti suodžius;
• nepalikti besikūrenančios krosnies, židinio be priežiūros ir neleisti juos prižiūrėti nepilnamečiams
vaikams;
• baigti kūrenti rekomenduojama ne vėliau kaip 2 valandos prieš išeinant iš namų;
• pastebėjus dūmtraukyje atsiradusius įtrūkimus, nedelsiant remontuoti;
• neperkaitinti krosnies;
• kūrenant, sandariai uždaryti pakuros dureles;
• išlaikyti 1 metro atstumą nuo krosnies iki baldų ir kt. degių medžiagų;
• nelaikyti kuro arčiau kaip 1 m nuo pakuros;
• neįkurti krosnies ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;
• nekūrenti atidarytomis pakuros durelėmis;
• nenaudoti vėdinimo kanalų dūmams šalinti.

Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
• naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais, elektros
instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;
• atsargiai elgtis su ugnimi, buitiniais dujų prietaisais, buitinės chemijos priemonėmis,
laku, dažais ir kitomis medžiagomis;
• nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių

