Стихійні пожежі
Лісові пожежі та стихійні пожежі загрожують життю і руйнують оселі та природні ресурси. Наразі ви
можете вжити заходів, які допоможуть врятувати життя та попередити або зменшити пошкодження,
спричинені стихійними пожежами.
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Що слід зробити до початку стихійної пожежі
 Складіть план евакуації. Можливо, вам
доведеться залишити домівку, щоб поїхати у
небезпечне місце.
 Довідайтеся, куди ви їдете і як туди дістатися.
 Визначте «зону безпеки» на випадок, якщо усі
шляхи евакуації будуть охоплені вогнем.
 Якщо ви маєте особливі фізичні чи медичні
потреби, у випадку евакуації обов'язково
візьміть із собою достатньо ліків і запасів.
Люди, що страждають на захворювання серця
та легенів, повинні бути особливо
обережними поблизу деревного диму.
Обговоріть плани дій у надзвичайних
ситуаціях із вашим лікарем.
 Розробіть плани дій у надзвичайних ситуаціях
для ваших домашніх тварин і худоби.
 Члени сім'ї повинні мати контактну особу, що
мешкає в іншому районі, якій вони можуть
зателефонувати у випадку розлучення і
повідомити, що вони в безпеці. Підготуйте
картки з контактною інформацією такої
особи, щоб носити їх у гаманці.
 Зберіть аварійний комплект запасів на 72
години. В ньому мають бути вода, їжа,
захисний одяг — міцне взуття, одежа із
бавовни чи вовни, довгі штани, сорочка з
довгим рукавом, рукавиці та носова хустинка.
Зберігайте комплекти у зручних для
переноски пакунках.
Зберігайте
копії важливих документів, а

також списки, фотографії або відеозаписи
цінних речей у банківському сейфі. Включіть
страхові поліси.
 Знайдіть місцеві радіо- та телевізійні станції.
Вони повідомлятимуть останню інформацію
про пожежі у вашій місцевості.
 Підготуйте своє житло до стихійної пожежі.
Чітко позначте назви/адреси на всіх під'їзних
дорогах. Приберіть від будинку дрова, кущі та
інші займисті матеріали. Зателефонуйте в
місцеву пожежну частину, відділ лісового
господарства чи природних ресурсів або
зайдіть на сайт www.firewise.org, щоб знайти
більше ідей щодо дизайну оселі та
благоустрою ділянки.
 Поговоріть зі своїми сусідами про заходи
безпеки та спільні дії під час стихійної
пожежі.



Завжди телефонуйте до місцевої пожежної
частини перед спалюванням. Будьте
обережні, готуючи їжу надворі або
користуючись газовим обладнанням в суху
вітряну погоду.

При загрозі стихійної пожежі
 Зберігайте спокій. Слухайте радіо та
телебачення, щоб одержати повідомлення
про пожежу та інформацію про евакуацію.
Виконуйте вказівки органів влади. (Проте
якщо ви відчуваєте загрозу, виїжджайте, не
чекаючи.)
 Скажіть родичам та друзям, що вам,
можливо, необхідно буде евакуюватися, і
повідомте їм, куди ви їдете. Скористайтеся
карткою з контактною інформацією особи,
що мешкає в іншому районі.
 Заздалегідь завантажте в машину аварійні
запаси, документи та інші цінні речі.
Розверніть машину в напрямку евакуації.
Утримуйте домашніх тварин взаперті
поблизу.
 Удягайте захисний одяг, щоб захистити своє
тіло, обличчя та легені.
 Підготуйте записку, щоб повісити її на домі,
в якій зазначено, коли ви виїхали та куди
їдете.
 Покладіть на даху драбину, садовий шланг і
спринклери. Щоб зекономити воду,
зачекайте, поки не почнуть падати тліючі
вуглинки.
Якщо буде рекомендовано евакуюватися, негайно
евакуюйтеся
 Якщо є час, закрийте усі вікна, вентиляційні
отвори і двері та зніміть легкі занавіски.
 Вимкніть газові прилади.
 Вимкніть світло у домі.
 Зачиніть двері на замок.
 Повісьте підготовану записку на головному
вході.
 Вибирайте маршрут, що проходить далеко
від загроз пожежі. Їдьте з увімкненими
фарами і спостерігайте за аварійнорятівними автомобілями.
 Якщо ваш маршрут або маршрути евакуації
охоплені вогнем, їдьте у свою визначену
«зону безпеки».
 Не намагайтеся повернутися в район, доки
пожежні не повідомлять, що це безпечно.

