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Tűz megelőzéseTűz megelőzése

Ha gázszagot érzünk, ne kapcsoljunk villanyt, hanem 
áramtalanítsunk és szellőztessünk!áramtalanítsunk és szellőztessünk!

Az épület elhagyásakor minden elektromos berendezést 
kapcsoljunk ki!

D há i k kij löl h l b d!Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

Az elektromos készülékeket szabályosan használjuk!y j



F lké ülé k láF lké ülé k láFelkészülés, gyakorlásFelkészülés, gyakorlás

• Menekülési útvonal: megismerni, begyakorolni, 
megjegyezni! A falra kifüggesztve is látható.gj gy gg

• Tűzoltókészülék helye: megkeresni az épületben!

ű ó é ü é á• Tűzoltókészülék használata: 
csak az használja, aki már gyakorolta

•Vízcsap, vízvételi lehetőség: tűzoltásra alkalmas
vízcsap és vödör helyének megismerése

•Tűzoltópokróc: elfojtja a tüzet, ha az égő tárgyat, 
az égő embert letakarjuk vele

•Tűzoltóhomok: égő tárgyra lapátoljuk, 
elzárja a tüzet a levegőtől.



A tűz jelzéseA tűz jelzése

Aki tüzet észlel :Aki tüzet észlel :

• azonnal jelezze segítőjének (gondozó, foglalkoztató, oktató)

• hívja a tűzoltókat

 telefon: 105 vagy 112 



A ű j éA ű j éA tűz jelzéseA tűz jelzése

A telefonba nyugodtan, érthetően beszéljünk!

Mit kell elmondani a telefonban?

• HOL? - A tűz pontos helye (kerület, utca, házszám, rendeltetés)

• MI? - Mi ég, mi van veszélyben (épület, berendezés, emberek)

• KI? - Emberélet van-e veszélyben (hányan vannak az épületbenKI? Emberélet van e veszélyben (hányan vannak az épületben,

milyen állapotúak)

• Telefonáló - Név, telefonszám



Tűzoltási feladatokTűzoltási feladatok

• Tűzoltók hívása

• Veszélyben lévő emberek mentése

A ű j dé é k k dál á• A tűz terjedésének megakadályozása

• Anyagi javak mentésey g j v e ése

• A tűz oltása

A tűz oltásának felelős irányítója az 
i té é tőj jd tű ltók!intézmény vezetője, majd a tűzoltók!



Tűzoltás módjaTűzoltás módjaTűzoltás módjaTűzoltás módja

• Éghető folyadékot (pl. olaj) SOHA nem oltunk vízzel!

• Kisebb méretű tűzet olthatunk vízzel

• Elektromos tűzet csak áramtalanítás után lehet oltaniElektromos tűzet csak áramtalanítás után lehet oltani

A tűzoltók megérkezése után 
az oltást az egység 
parancsnoka irányítjap y j



A é ó jA é ó jA menekülés módjaA menekülés módja

Mindig a kijelölt menekülési útvonalon haladjunk!

Az emeleti szintekről a lépcsőházon keresztül 
hagyjuk el az épületet, a liftet használni tűz esetén 
TILOS!!!

Segítsük mozgáskorlátozott társainkat!g g

A füst felfelé száll  hajoljunk le 
vagy kússzunk!vagy kússzunk! 

A füstöt ne szívjuk be!



Égési sérülésekÉgési sérülések

Égési sérülést okozhat:

• tűz

ő f ó f l dék• gőz vagy forró folyadék

• elektromos áram

• maró szerek

A sérülést mielőbb kezdjük el hűteni és hívjunk mentőt 
vagy orvost!vagy orvost!



JótanácsokJótanácsokJótanácsokJótanácsok
• Ha az edényben meggyullad az olaj, NE öntsünk rá vizet! 

Takarjuk le és tegyük a mosogatóba!Takarjuk le és tegyük a mosogatóba!

• Ne dohányozzunk ágyban! Égő cigarettát ne dobjunk le 
erkélyről, ablakból, ne dobjuk szemetes edénybe!

• A kerti égetést szélcsendes időben, lehetőleg gödörben végezzük. Csak kis tüzetA kerti égetést szélcsendes időben, lehetőleg gödörben végezzük. Csak kis tüzet 
rakjunk, amit el tudunk oltani, ha szükséges!

• Az elektromos áram is okozhat tüzet Elektromos készüléket ne javítsunk ne• Az elektromos áram is okozhat tüzet. Elektromos készüléket ne javítsunk, ne 
barkácsoljunk magunk. Ha elmegyünk otthonról áramtalanítsuk a 
készülékeket.

• Elektromos eredetű tüzet nem szabad vízzel oltani!

• Különösen vigyázzunk Karácsonykor!! 
Gyertyák, csillagszórók is okozhatnak tüzet!


