ΠYPOΣBEΣTHPEΣ ΞHPHΣ ΣKONHΣ

OTAN ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Eίναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαγιών σε στερεά
(ξύλα, ρούχα, χαρτιά κ.ά.) σε εύφλεκτα υγρά (λάδια, µπογιές,
πετρελαιοειδή κ.ά.) και σε ηλεκτρικές συσκευές.
H σκόνη του πυροσβεστήρα αποµονώνει το οξυγόνο και σβήνει την πυρκαγιά.

Προτού φύγετε, βεβαιωθείτε ότι:

Tρόπος χρήσης
Kατευθύνετε τη σκόνη στη βάση της πυρκαγιάς και µε γρήγορη σαρωτική
κίνηση καλύψτε ολόκληρη την καιόµενη επιφάνεια.
Προσοχή γιατί η πυρκαγιά µπορεί να αναζωπυρωθεί.
ΠYPOΣBEΣTHPEΣ AEPIΩN
Eίναι κατάλληλοι για πυρκαγιές σε εύφλεκτα υγρά
(λάδια, πετρελαιοειδή, κ.ά.). Eίναι καθαρό, αποτελεσµατικό
και ασφαλές υλικό για πυρκαγιές σε ηλεκτρικές συσκευές.
Tο διοξείδιο του άνθρακα µετατοπίζει το οξυγόνο στον αέρα
και καταπνίγει τις φλόγες.
Tρόπος χρήσης
Kατευθύνετε το αέριο στη βάση της πυρκαγιάς και προσπαθήστε
να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνειά της.
Tο αέριο µπορεί να προκαλέσει ασφυξία εάν χρησιµοποιηθεί
σε κλειστό χώρο, γι’αυτό µόλις σβήσει η πυρκαγιά πρέπει να γίνει
καλός εξαερισµός.

ΤΥΛΙΚΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ
Κατάλληλοι στην κατάσβεση στερεών καύσιµων υλικών.
Κατασβένουν τη φωτιά ψύχοντας το καιόµενο υλικό.
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ η χρήση τους σε ηλεκτρικές συσκευές
ή σε πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών.

✔ όλοι οι διακόπτες των ηλεκτρικών συσκευών/ µηχανηµάτων είναι
στην κλειστή θέση.
✔ δεν υπάρχουν αναµµένα αποτσίγαρα.
✔ δεν υπάρχουν αναµµένες µεγειρικές συσκευές ή θερµάστρες.
✔ έχετε κλείσει όλες τις εσωτερικές πόρτες των δωµατίων, ώστε εάν υπάρξει
πυρκαγιά να περιοριστεί στον χώρο που τυχόν εκδηλωθεί.
ΠPIN THN ΠYPKAΓIA
Bεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας γνωρίζει:
✔ ότι θα καλέσει την Πυροσβεστική Yπηρεσία στο τηλέφωνο 112
✔ πού βρίσκονται οι εξόδοι διαφυγής.
✔ πώς λειτουργεί το σύστηµα συναγερµού.
✔ πώς λειτουργεί ο πυροσβεστικός εξοπλισµός.
ΣE ΠEPIΠTΩΣH ΠYPKAΓIAΣ
Παραµείνετε ψύχραιµοι!
✔ ενεργοποιήστε το σύστηµα συναγερµού.
✔ καλέστε την Πυροσβεστική Yπηρεσία στο τηλέφωνο 112
και δώσετε ακριβή διεύθυνση.
✔ κλείστε όλες τις θύρες καθ’οδόν προς την έξοδο.
✔ προσπαθήστε να καταπολεµήσετε την πυρκαγιά µε τα διαθέσιµα µέσα,
χωρίς ωστόσο να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στον Πυροσβεστικό Σταθµό της πόλης σας.
ΓΤΠ 180/2016-5.000
Eκδόθηκε από το Γραφείο Tύπου και Πληροφοριών
Σχεδιασμός: Ζαχαρούλα Μιχαήλ
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε χρόνο προκαλούνται 200 περίπου πυρκαγιές σε εργοστάσια,
εργαστήρια και άλλους χώρους εργασίας, προκαλούνται ζηµιές
εκατοµµυρίων, παραµένουν άνθρωποι χωρίς εργασία και σε κάποιες
περιπτώσεις θρηνούµε ανθρώπινα θύµατα.
Οι καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών µπορούν να µειωθούν
στο ελάχιστο, νοουµένου ότι τα υποστατικά διαθέτουν τα πιο κάτω
µέσα πυροπροστασίας.
ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Όλοι οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικά µέσα διαφυγής.
• Οι θύρες εξόδου να ανοίγουν προς τα έξω, να είναι σηµατοδοτηµένες
και να διατηρούνται ελεύθερες για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Να διατηρούνται διάδροµοι πλάτους τουλάχιστον 1,10 µέτρων που να
οδηγούν απευθείας στις εξόδους.
• Οι πυρίµαχες θύρες να βρίσκονται πάντοτε κλειστές και να είναι
σηµατοδοτηµένες.
ΣYΣTHMA ΣYNAΓEPMOY
Ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση εργασιών του εργοστασίου, επιβάλλεται
να διαθέτει χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού (ηλεκτρικά κουδούνια,
σειρήνες) ή και αυτόµατα συστήµατα πυρανίχνευσης.
Σε περίπτωση που τοποθετούνται και τα δύο συστήµατα, πρέπει να συνδέονται
µεταξύ τους.
Το σύστηµα συναγερµού πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους εργασίας
και το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

Εργοστάσια, εργαστήρια και άλλοι χώροι εργασίας που λειτουργούν
και κατά τη διάρκεια της νύκτας, πρέπει να διαθέτουν σύστηµα έκτακτου
φωτισµού που να λειτουργεί αυτόµατα σε περίπτωση διακοπής
της ηλεκτρικής παροχής.

Είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές σε ξύλα, ρούχα, χαρτιά και γενικά
σε όλα τα στερεά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των χώρων εργασίας έχουν ευθύνη να
µεριµνούν ώστε το προσωπικό τους να γνωρίζει τη χρήση του πυροσβεστικού
εξοπλισµού και τις σωστές ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών και διευθυντών των χώρων εργασίας
η ετοιµασία σχεδίου δράσης ώστε το προσωπικό να γνωρίζει πώς θα ενεργήσει
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Αφαιρούν τη θερµότητα από την καιόµενη ύλη.
Tρόπος χρήσης
Κατευθύνετε το νερό στη βάση της πυρκαγιάς και προσπαθήστε
να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνειά της.
Nα ΜΗΝ χρησιµοποιούνται σε εύφλεκτα υγρά (λάδια, πετρελαιοειδή)
και σε ηλεκτρικές συσκευές.
ΠYPOΣBEΣTHPEΣ AΦPOY
Eίναι κατάλληλοι για πυρκαγιές σε εύφλεκτα υγρά
(λάδια, πετρελαιοειδή, κ.ά.). Δηµιουργούν στρώµα αφρού επάνω
στην επιφάνεια του καιόµενου υγρού και αποµονώνουν το οξυγόνο.
Tρόπος χρήσης

Δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι «µια πυρκαγιά στο πρώτο λεπτό σβήνει µε ένα
ποτήρι νερό, στο δεύτερο λεπτό µε έναν κουβά και µετά το τρίτο
λεπτό χρειάζεται η επέµβαση της πυροσβεστικής».
Ανάλογα µε το µέγεθος της πυρκαγιάς και τη φύση της εργασίας που διεξάγεται,
χρειάζονται και τα ανάλογα πυροσβεστικά µέσα.

ΜΗΝ ρίχνετε τον αφρό κατευθείαν στο καιόµενο υλικό αλλά
στην εσωτερική πλευρά του δοχείου που το περιέχειή σε κάποια
επιφάνεια πάνω από αυτό, αφήνοντας τον αφρό να κυλήσει
και να καλύψει το καιόµενο υγρό.
Nα ΜΗΝ χρησιµοποιούνται σε πυρκαγιές ηλεκτρικών συσκευών.

