OPARZENIA

Zapobieganie

Zapobieganie, to prawid³owe przechowywanie, a wiêc, nie przechowywanie substancji ³atwopalnych w domu i
ograniczenie ilo¶ci tych substancji w domu.

Podstawowe ryzyko oparzeñ, to przechowywanie substancji ³atwopalnych w domu. Du¿e opakowania nafty, benzyny,
ropy naftowej, spirytusu, rozpuszczalników, denaturatu, to ogromne zagro¿enie ! W przypadku zap³onu, nie ma
praktycznie szans, by unikn±æ po¿aru i oparzeñ, gdy w domu - w pomieszczeniach mieszkalnych przechowujemy du¿e
kilkulitrowe opakowania substancji ³atwopalnych.
Nigdy nie nale¿y przechowywaæ pojemników du¿ych - wiêkszych ni¿ litr i wiêkszej ilo¶ci takich pojemników w domu. Gdy
mamy taki pojemnik z substancj± ³atwo paln± - nawet bardzo ma³y, to trzeba pamiêtaæ, by by³ on daleko od ¼róde³
ciep³a i ognia.
Nigdy :
- nie przechowuj nie zabezpieczone i nie zamkniête na klucz - w szafkach zapa³ki i zapalniczki, gdy w domu s± dzieci
w wieku poni¿ej 10 lat
- nie przechowuj w kuchni w lazience przy ¼ród³ach ciep³a - opakowañ p³ynów ³atwopalnych [benzyna, spirytus, nafta,
rozpuszczalnik]
- nie przechowuj w pomieszczeniach mieszkalnych p³ynów ³atwopalnych wiêkszych ni¿ 100-150 ml
- nie ubieraj dzieci w ubrania z tworzyw sztucznych - w przypadku po¿aru ubrania z tworzyw sztucznych mog± siê na
dziecku zapaliæ i przykleiæ do skóry
- nie zostawiaj na w³±czonej kuchence elektrycznej lub gazowej - oleju i innych t³uszczów - rozgrzany olej mo¿e siê
zapaliæ i wybuchn±æ
- nie zostawiaj samych dzieci w kuchni poni¿ej wieku 10 lat
nie zostawiaj swobodnie bawi±cych siê dzieci w kuchni - gdy co¶ siê gotuje na kuchence lub s± naczynia z gor±cymi
p³ynami [woda, zupa]
- nie zostawiaj nie zabezpieczonych gniazdek zasilania - w ¶cianach i w przed³u¿aczach, je¿eli w domu przebywaj±
dzieci w wieku poni¿ej 10 lat
- nie zostawiaj bez opieki w pomieszczeniach dzieci w wieku poni¿ej 6 lat

Nie wolno trzymaæ benzyny na przyk³ad kosmetycznej i spirytusu salicylowego, przy piecykach gazowych w ³azience lub
przy kuchenkach w kuchni i piecach, i innych podobnych substancji ³atwopalnych przy ¼ród³ach ciep³a.
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