Izceļoties ugunsgrēkam, Tava un Tavas ģimenes
dzīvība būs atkarīga no pareizas un ātras rīcības!

ĢIMENES DROŠĪBAS
PLĀNS

Izglābties palīdzēs

Izdomājiet!
✔ Ko darīsiet, ja mājās izcelsies ugunsgrēks?
✔ Atrodiet vismaz divus ceļus, kā izkļūsiet no katras jūsu
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mājokļa telpas.
Uz kuru telpu dosieties, ja nav iespējams izkļūt no mājokļa?
Kā signalizēsiet par savu atrašanās vietu ugunsdzēsējiem
un apkārtējiem?
Sarunājiet, kurā vietā pulcēsieties,
kad būsiet izkļuvuši no mājas.
Pārrunājiet ar bērniem viņu rīcību
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dažādās situācijās!
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Uzzīmējiet sava mājokļa plānu!
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Atzīmē plānā:
durvis
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logus
ceļu, kā
izkļūt
no mājas
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Izspēlējiet!
✔ Vai varēsiet ar aizvērtām acīm rāpus nokļūt līdz durvīm?

Ja naktī izcēlies ugunsgrēks, tas palīdzēs tumsā atrast ceļu!

✔ Neplānoti pārbaudiet, vai bērni atceras pareizu rīcības secību
ārkārtas gadījumos!

Ģimenes drošības plāns ir jāpārrunā un jāizspēlē
vismaz divas reizes gadā!
i

Par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos
www.vugd.gov.lv

Ko darīt, ja ēkā ir izcēlies ugunsgrēks?
Nekrīti panikā, objektīvs situācijas novērtējums un pareiza rīcības izvēle
palielinās tavu iespēju izglābties. Ja telpā izveidojas liels sadūmojums,
rāpo uz tuvāko izeju. Atrodoties pie grīdas, būs labāka redzamība un lielāka
iespēja paglābties no sadūmojuma un karstuma ietekmes.

Parūpējies par ugunsdrošību
mājoklī
Dūmu
detektors
Uzstādi mājoklī dūmu detektoru,
kas ar skaņas signālu savlaicīgi ziņos
par radušos sadūmojumu!
Dūmu detektors ir jāuzstāda
pie griestiem tajās mājokļa telpās,
kurās pārsvarā uzturas
vai guļ mājokļa iemītnieki.
Detektora apkope ir vienkārša.
Nepieciešams savlaicīgi nomainīt
bateriju un ik pa laikam ar kontroles
(testa) pogu pārbaudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības
aparāts
Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais
ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka
dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā.
Atceries! Dzēst ugunsgrēku
ar ugunsdzēsības aparātu drīkst
tikai tad, ja dzēšana nerada draudus
tavai dzīvībai.

Ja iespējams izkļūt no ēkas:
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Ja nav iespējams izkļūt no ēkas:
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Ugunsdzēsības
pārklājs
Ugunsdzēsības pārklājs ir speciāls,
liesmu izturīgs pārklājs, ko var izmantot
nelielu ugunsgrēku dzēšanai. Ar pārklāju
samazina skābekļa piekļuvi degšanas
vietai, un ugunsgrēks tiek noslāpēts.
Degošais priekšmets ar pārklāju ir
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst noņemt,
kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un
degošais priekšmets atdzisis.

www.vugd.gov.lv

Pirms atver durvis, uzmanīgi tās patausti;
ja jūti, ka tās nav karstas, mazliet paver un
pārliecinies, vai otrā pusē nav dūmu un uguns.
Kad esi izkļuvis no telpas, aizver durvis, –
tas mazinās uguns izplatību un aizsargās tavu
īpašumu.
Ja ēkā ir spēcīgs sadūmojums, nemēģini
meklēt, kurā vietā deg. Dodies uz izeju!
Ugunsgrēka gadījumā neizmanto liftu.
Kad esi nokļuvis drošībā, zvani uz numuru 112.
Neej atpakaļ mājā, kamēr ugunsdzēsēji glābēji
to nav atļāvuši.
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Ja pataustot jūti, – durvis ir karstas – neatver
tās! Aiz tām ir liesmas un sadūmojums.
Lai aizkavētu dūmu iekļūšanu telpā,
nosedz durvju spraugas ar mitriem dvieļiem,
segām vai apģērbu.
Ja ir pieejams telefons, zvani uz numuru 112.
Ja iespējams, aizsedz degunu un muti
ar kādu samitrinātu materiālu, tas filtrēs
dūmus un elpot būs vieglāk.
Rāpo pie loga un mazliet paver to, jo,
atverot logu pilnīgi, var rasties caurvējš,
kas veicinās dūmu pieplūdumu istabā.
Turies zemu pie loga, lai varētu elpot gaisu
no ārpuses un izvairīties no dūmiem,
kas piepilda telpu.
Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atver
logu pilnīgi vai izsit stiklu. Tādā gadījumā dūmi
var iekļūt istabā arī no mājas ārpuses.
Signalizē ugunsdzēsējiem glābējiem par savu
atrašanās vietu, radot troksni vai vicinot
kādu apģērba gabalu.
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