ВАТРОГАСНИ САВЕЗ БЕОГРАД
13.01.1881. ГОДИНА ОСНОВАНА ЈЕ
БЕОГРАДСКА ДОБРОВОЉНА ПОЖАРНА ДРУЖИНА
КАО ПРВА ДОБРОВОЉНА ЈЕДИНИЦА У ТАДАШЊЕМ БЕОГРАДУ.

ВАТРОГАСНИ
У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА ПОЗОВИТЕ
САВЕЗ БЕОГРАД
Већ 64 година својим
добровољним
ватрогасним
радом на услузи грађанима 
Београда из области заштите од 
пожара.


ПРОГРАМ

193

И БЕЗ ПАНИКЕ САОПШТИТЕ :
Тачну адрецу пожара,
Опишите шта гори,
Има ли угрожених осова и сл.

Едукације грађана
из области
заштите од пожара

Обавезно сачекајте
на сугурном месту
ватрогасце-спасиоце и објацните им
распоред просторија!

Већина нас се никада не
запита шта зна, а шта треба да
зна о пожару.

Уколико сами интервенишете:

Ова брошура траба да
Вам помоигне, да проверите
своја знања и допуните га
информацијама
које
Вам
недостају.
Пожар може настати у
сваком домаћинству, па и у
Вашем. Опасност постоји, али
се може контролисати. Ваша је
законска обавеза да мере
заштите од пожара спроводите
у складу са законом.
Позовите нас да стручно
укажемо на недостатке у Вашој
згради, да Вам помогнемо да
стање заштите од пожара
унапредите и тако заштитите
себе, своје укућане и своју
имовину.

ВОДОМ НЕ СМЕТЕ ГАСИТИ
Електричне урећаје и инсталације под напоном.
Запаљиве течности, масти, уља, смоле, мазива.
ОНИ СЕ ГАСЕ АПАРАТИМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
ПРАХОМ (S) ИЛИ УГЉЕН-ДИОКСИДОМ (CO2)

Код пожара у зградама
НИКАДА НЕ КОРИСТИТЕ ЛИФТ !

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ БЕОГРАД
11.09.1949. ГОДИНЕ ОСНОВАН ЈЕ САВЕЗ ДОБРОВОЉНИХ
ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА БЕОГРАДА СА ЦИЉЕМ ДА УЈЕДИНИ
СВЕ ЛОКАЛНЕ ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У БЕОГРАДУ.

ОСНОВНО ШТО ТРЕБА ДАА ЗНАТЕ О ПОЖАРИ







70% ПОЖААРА изазвано је непажњом и незнањем;
Неисправне електричне инсталације изазвале су 30% пожара;
Најугроженији део стана је кужиња, јер се термички ображује храна и користе лако
запаљиве материје (уља, масти и сл,);
Пожаре у спаваћим собама изазивају непажљиви пушаћи, грејалице и слично;
Пожари у подрумима и становима узроци су настанка дима у ходницима и
степеништима зграда;
НЕ ПАНИЧИТЕ! Ако је пожар у згради и задимљено је степениште, бићете безбеднији
ако останете у својим становима - не отварајте улазна врата стана, поставите влажне
крпе на ивице врата, отворите прозоре, позовите 193 и смирени сачетајте ватрогасцеспасиоце.

БИЋЕТЕ БЕЗБЕДНИЈИ АКО ...







не паркирате возила на саобраћајницама и прилазима предвиђеним за интервентна
возила;
Редовно одржавајте исправним електричне инсталације и уређаје у становима;
Расчистите подруме од непотребних и опасних материја;
Стално одржавајте слободне пролазе и противпожарна степеништа за безбедну
евакуацију;
Оспособите хидранте за гашење пожара, поставите апарате за гашење почетних
пожара и обучите се за њихово руковање;
Кључеве од заједничких просторија, подрума и ормара са струјомерима оставите на
видно место.

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ БЕОГРАД
64 ГОДИНА ДОБРОВОЉНИ ВАТРОГАСЦИ УЈЕДИЊЕНИ
РАДЕ НА УКЛАЊАЊУ ПОЖАРНЕ ОПАСНОСТИ И СТВАРАЊУ ВЕЋЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ЗА СВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА.

СПРЕЧИТЕ ПОЖАР - САЧУВАЈТЕ СКОЈЕ УКУЋАНЕ




















Када излазите из стана, искључите електричне апарате за домачинство, које
повремено користите (веш машину, бојлер, грејалице, пегле, шпотер, телевизор и
сл.);
Ако дуже боравите ван стана, искључите из утичнице све електричне уређаје;
ТА пећи и грејалице користите правилно и држите их најмање 1m удаљене од других
предмета;
Опрезно с пеглама и решоима - одлажите их тек када се охладе;
Кухињске аспираторе редовно чистите, масноћа филтера се лако запали;
У непосредној близини шпорета не постављајте завесе, кухињске крпе, најлин кесе и
друге запаљиве ствари;
У сличају нестанка електричне енергије увек проверите да ли су електрични уређаји
искључени (решои, шпорети, грејалице и сл.);
Ако приметите загревање електричних каблова и проводника, прекидача или уређаја,
искључите напајање , немојте их користити и обавезно позовите стручно лице да
прегледа њихову исправност;
Прегореле електричне осигураче мењајте оригиналним, без инпровизације;
Са пропан-бутаном будите обазриви, редовно мењајте заптивке на вентилима и
регулаторима притиска;
Мењајте оштећена и стара црева пропан-бутан гаса, а контроле вршите сапуницама
уместо отвореног пламена шибица и упаљача;
Ако осетите мириц гаса нипошто немојте укључивати или искључивати електричне
уређаје - варница може изазвати експлозију;
Спрејеве (за чишћење, дезодорансе, лакове итд) не излажите сунчевим зрацима и
држите их даље и од других извора топлоте;
Поставите апарат за гашење и научите да га користите;
Направите план евакуације и упуство за спасавање;
Контролишите дечија славља, Божићне и Новогодишње празнике;
Немојте користити петарде и остала пиротехничка средства;

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ БЕОГРАД
64 ГОДИНА ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ И ХУМАНОГ РАДА
СА ДЕЦОМ СВИХ УЗРАСТА У ЦИЉУ ПРОМЕНЕ СВЕСТИ
О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОПШТУ БЕЗБЕДНОСТ.

ОСНОВНО ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ПОЖАРИ
















Узбуните остале укућане и комшије;
Поштујте припремљени План евакуације и разраћено Упуство за спасавање;
Искључите електричну енергију;
Не губите време облачећи се;
Процените, и ако мислите да је то могуће, приступите гашењу почетног пожара
употребом апарата за гашење пожара - прагом S или угљен-диоксидом CO2;
Приликом пожара у зградама, никада не користи лифтове;
Ставите на уста и нос влажну крпу;
Крећите се у погнутом или пузећен положају, дим је увек при плафону;
Не отварајте нагло врата! Ако су топла не отварајте, већ мокрим крпама обложите
ивице врата;
Изађите на терасу и сачетајте ватрогасце-спасиоце машући белом тканином;
Затворите сва врата за собом, она ће успотири ширење пожара;
Нипошто се не враћајте у стан да спасавате имовину и животиње, ватрогасциспасиоци су обучени и опремљени за улаз у задимљен простор;
Пожељно је имати апарат за гашење пожара у аутомобилу, а ако не поседујете исти,
на пут можете понети онај из стана;
Уградите детекторе дима у Ваше станове;
Разматрајте проблеме заштите од пожара на састанцима савета - скупштине зграде.

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ БЕОГРАД

МИ СМО ТУ ДА ВАМ ПОМОГНЕМО!

