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GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ
Kilus gaisrui nedelsiant pranešti apie gaisrą:
bendruoju pagalbos telefono numeriu - 112
Teo - 01
Omnitel - 101
Bitė ir Tele2 - 011
nurodyti tikslų adresą, gaisro kilimo priežastis ir išsamiai
atsakyti į pateiktus klausimus.
BENDRABUČIO GYVENTOJAI!
Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių:
 nejunkite kambaryje elektrinių šildymo prietaisų, virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų,
mikrobangų krosnelių;
 eidami miegoti, bei išvykdami iš kambario, išjunkite visus elektrinius prietaisus ir
ištraukite jų kištukus iš lizdų (išskyrus prietaisus kurie turi veikti pvz.: šaldytuvus);
 naudokite visus elektros prietaisus kurie atitinka priešgaisrinius standartus ir nesukelia
gaisro grėsmės;
 nepalikite greitai užsidegančių daiktų (pvz.: žvakių, smilkalų ir pan.) be priežiūros;
 draudžiama neutralizuoti gaisrinės signalizacijos daviklius, kurie turi būti visada
techniškai tvarkingi ir veikiantys, kaip nurodyti pav.:
 nesineškite į kambarį ir nelaikykite jame medžiagų galinčių sukelti gaisrą;
 griežtai draudžiama rūkyti kambaryje bei bendro naudojimosi patalpose. Rūkyti galima
tik tam tikslui skirtose, specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, tai
nurodo pav.:

 nemėtykite cigarečių ir nuorūkų per langus / balkonus, nemeskite į dėžes skirtas popieriui
/ plastikui. Tam tikslui naudokite metalines dėžes ar pelenines;
 susipažinkite su žmonių evakavimo planu (įsidėmėkite vietas, pro kurias galima išeiti,
laiptinių išdėstymą).

Kilus gaisrui virtuvėje:
 jeigu užsidegė riebalai arba aliejus, indą uždenkite dangčiu; Atminkite, kad įkaitusių
riebalų negalima gesinti vandeniu.
 išjunkite viryklę;
 uždarykite langus bei duris ir informuokite administraciją.
















Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:
nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 taip pat
bendrabučio administracijos darbuotojui;
jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite
duris, jų nerakindami;
pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal bendrabučio administracijos ar
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų nurodymus;
Laikykite raktus nuo durų tokioje vietoje, kur visi kambario gyventojai galėtų juos rasti;
Perspėkite kitus šaukdami „Gaisras“ ir paskubėkite kaip galima ramiau ir greičiau išeiti iš
pastato.
Kilus gaisrui bendro naudojimosi patalpose arba kitame kambaryje:
nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 taip pat
bendrabučio administracijos darbuotojui;
jeigu patalpoje daug dūmų: užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu ir eikite pasilenkę
arba šliaužkite kaip galima arčiau žemės;
išeikite iš kambario, uždarydami langus ir duris;
jeigu jūsų gelbėjimosi kelią užblokavo ugnis, gali būti saugiau likti viduje, kol atvyks
ugniagesių tarnyba. Uždarykite duris ir sudrėkinta minkšta medžiaga užkamšykite visus
tarpus, kad pro juos nesiskverbtų dūmai. Eikite prie lango ir šaukitės pagalbos;
evakuodamiesi iš pastato, išorine plaštakos puse palieskite visas uždarytas duris
įsitikindami ar durys nėra šiltos, jeigu durys yra šiltos, jų neatidarykite – tai reiškia, kad
kitoje pusėje yra gaisro židinys.
praneškite telefonu bendrabučio administracijai savo buvimo vietą;
apsisaugoti galima likus balkone ar lodžijoje (išėjus į balkoną, būtina sandariai uždaryti
duris);
evakuojantis nesinaudokite liftu, leiskitės laiptais;
kilus gaisrui, laikykitės saugaus atstumo skubėdami pro stiklines pertvaras ar stendus.

Asmenys, pažeidę šios ir kitų gaisrinės saugos taisyklių bei norminių dokumentų
reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklių nustatyta tvarka.

