לארה"ב יש את הבניינים הטובים
ביותר ואת שירותי הכבאות
המצוידים ביותר עם ההכשרה
הטובה ביותר בעולם ,אך מספר
מקרי המוות משרפה בארה"ב הוא
בלתי מתקבל על הדעת
שנה אחר שנה ,אחר שנה...

בטיחות
אש היא

נערכים להישרדות

האחריות שלכם

שרפות הורגות יותר אמריקאים מכל
אסונות הטבע גם יחד ...יותר מפי 50
שרפות גורמות לאובדן רכוש בהיקף
של יותר מ 11-מיליארד דולר בשנה
בארה"ב יש כמעט  400,000שרפות
בבתים בכל שנה
קרוב ל 4,000-בני אדם מקפחים את
חייהם משרפות בכל שנה .עוד 27,000
נפצעים
בכל שעתיים אדם נהרג משרפה
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המשרד למניעת שרפות וכיבוי אש

טעויות אנוש הן הגורם המשמעותי
ביותר להתפרצות שרפות ולהתפשטותן
שלא כמו אסונות טבע ,כמעט כל מקרי
המוות משרפה ואובדן הרכוש בשרפה
ניתנים למניעה

המידע בעלון זה יסייע לכם למנוע
אובדן אפשרי משרפה

המשרד למניעת שרפות
וכיבוי אש
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בטיחות
אש בבית
עצות

האש חמה ,מתפשטת מהר,
חשוכה ,ומייצרת עשן וגזים
קטלניים
בתוך שתי דקות הטמפרטורה בחדר שמתחוללת בו שרפה
יכולה להגיע ליותר מ 500-מעלות צלזיוס .אינכם יכולים
לשרוד בחום כזה .שאיפה אחת מהאוויר הרותח תהיה
קטלנית .האש מכפילה את נפחה כל  30-60שניות .בתוך
כמה דקות בלבד ,החדר כולו ,ואפילו כמה חדרים ,יכולים
לעלות באש לחלוטין .האם תצליחו להגיע לדלת לפניה?
האש יוצרת חושך .לא תוכלו לראות .תרגלו את המילוט
שלכם עם כיסוי עיניים או בדרך אחרת שתמנע מכם
לראות .העשן הורג .ריהוט ,צבע ,שטיחים וחומרים רבים
אחרים פולטים גזים רעילים וקטלניים כשהם נשרפים.
מרבית האנשים שמאבדים את חייהם בשרפות מתים
משאיפת העשן הרעיל.
הבחירה להיות בטוחים מאש היא שלכם .הקפידו על כמה
כללי בטיחות אש פשוטים ,ותעזרו לעצמכם ולמשפחה
שלכם לא להיות בין האלפים שמאבדים את חייהם
בשרפות בכל שנה.

היערכו מראש  -צאו בחיים

אם נקלעתם לשרפה ,הישרדות היא
בראש סדר העדיפויות שלכם.
•הכירו שתי דרכי יציאה מכל חדר
•בדקו את הדלת
•אם היא חמה ,אל תפתחו אותה
•השתמשו בדרך המילוט השנייה שלכם ,או צאו דרך החלון
והזעיקו עזרה
•אם הדלת קרה ,התכופפו ופתחו אותה לאט
•בדקו אם יש עשן ואש לפני שתצאו
•צאו החוצה ורק לאחר מכן התקשרו לעזרה .חייגו  ,911או
למספר החירום המתאים ,ממקום בטוח מחוץ לבניין
•אם יש אזעקת אש בבניין ,הפעילו אותה בדרככם החוצה
•סגרו את הדלת מאחוריכם .זה יעזור למנוע את התפשטות
האש וכך תגנו על חפצים מפני נזקי האש והעשן

התכופפו וצאו מהמקום
•אל תחפשו אנשים אחרים ואל תאספו את
החפצים שלכם
•דפקו על הדלתות בדרככם החוצה
•צעקו "שרפה" בדרככם החוצה
•אין לכם זמן לעשות דבר חוץ מלהימלט

•זחלו על הרצפה

•עשן סמיך יכול לגרום לכך שלא תראו דבר
•הכימיקלים הרעילים בעשן יכולים להפוך לקטלניים
בתוך שניות
•חום ועשן עולים למעלה  -האוויר הנקי והבטוח ביותר
נמצא קרוב לרצפה

•אם אין לכם דרך לצאת ,נסו לגרום למישהו
להבחין בכם

•סגרו את הדלת ואטמו אותה  -נסו למנוע כניסת עשן
•תלו משהו או נפנפו במשהו כמו סדין מחוץ לחלון כדי
להסב תשומת לב
•צעקו מהחלון

ההחלטות שלכם יקבעו אם
תאבדו את חייכם בשרפה

אפשר למנוע שרפה על ידי מספר אמצעי
זהירות פשוטים:
•קחו אחריות אישית על מניעת שרפות

•אל תעמיסו מכשירים על שקעים חשמליים
•הרחיקו תנורים ומנורות הלוגן מחפצים שיכולים להידלק
•כבו נרות וקטורת אם אינכם נמצאים בחדר
•כבו לחלוטין כל חומר עישון
•אל תעשנו כשאתם עייפים או חלשים
•הרחיקו מתקני גריל מבניינים
•הרחיקו גפרורים ומצתים מהישג ידם של ילדים

הגנו על עצמכם כדי לא להילכד
באש
•דאגו לגלאי עשן תקינים

•בדקו את גלאי העשן אחת לחודש
•התקינו סוללות חדשות פעמיים בשנה  -במעבר משעון
קיץ לשעון חורף ולהפך החליפו סוללות
•אף פעם אל תוציאו את הסוללות מהגלאים כדי
להשתמש בהם למשהו אחר

•תכננו נתיבי מילוט

•בדקו היכן נמצאות כל היציאות בבניין שבו אתם נמצאים
•הכירו שתי דרכי יציאה מכל חדר
•שרטטו מפה של תכנית מילוט מהבית ,וסמנו בה שתי
דרכי יציאה מכל חדר
•תרגלו את התכנית שלכם  -רוב השרפות פורצות בלילה
כשחשוך וקשה לראות
•קבעו מראש מקום מפגש בטוח מחוץ לבית ,שבו
יתאספו בני הבית ויוודאו שכולם נמצאים

•התייחסו ברצינות לכל אזעקת אש
•אל תתעלמו מאזעקת אש
•אל תמתינו עד שתראו אש או עשן
•אל תנסו לאסוף את החפצים שלכם
•הגיבו לכל אזעקה כמו לשרפה אמיתית

התקינו מערכת מתזי
מים
הכבאי האישי שלכם בכל שעה
בכל שנה כ 4,000-בני אדם מתים בשרפות 8 .מתוך 10
מהשרפות הללו מתרחשות בבתים של אנשים .מתזי מים
לכיבוי אש מצילים חיים ומצמצמים את הנזק לרכוש כי:

•מתזים מספקים לכם זמן קריטי להימלט
• 90%מהשרפות מכובות על ידי מתז יחיד
•מתזי מים ביתיים משתמשים בשבריר מכמות המים
הנדרשת ללוחמי האש כשהם מגיעים

