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אגף הביטחון

והבטיחות
הנחיות לביצוע בעת שריפה
כשפורצת שריפה ,חשוב להגיב מהר ולכבות את האש כבר
בתחילתה .אם לא מצליחים ,יש לפעול לפי ההנחיות הבאות,
הכרת ההנחיות מראש  -יכולות להציל חיים.

מספרי חירום:
כיבוי אש – 102
סייר ביטחון האוניברסיטה
054-7766398

כיבוי שריפה בראשיתה











בשריפת מכשיר חשמלי ,נתקו את אספקת החשמל לדירה (אין לנתק את המכשיר החשמלי מהתקע) ונסו לחנוק
את האש באמצעות מטלית או מטף כיבוי אש.
אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" בשל סכנת התחשמלות.
במידה וסיר או כלי טיגון התלקח ,אין לשפוך מים על השמן הבוער! כסו את הסיר/כלי הטיגון בעזרת מכסה ,מגבת
או כל כיסוי אחר ונתקו את אספקת גז הבישול
הזעיקו את מכבי האש  /ביטחון האוניברסיטה במקביל לניסיונות כיבוי השריפה.
לא הצלחתם לכבות את השריפה ,יש לברוח מיד מן המקום בטרם תגבר האש והחלל יתמלא בעשן סמיך ורעיל.
אם נתיב המילוט שלכם בסכנה או אינכם יכולים לכבות את האש באופן בטוח  -עזבו מיד את אזור הדליקה!
העשן הוא האויב המסוכן ביותר בזמן שריפה ,מרבית הפגיעות בשריפות הן משאיפת עשן.
אין לשפוך מים על נוזל דליק (שמן) כשהוא בוער – יש לפעול לחניקת האש באמצעות מטף או כיסוי הכלי.
למדו את "נקודות השליטה" על מקורות החשמל והגז של הבית ,מהיכן ואיך מנתקים אותם בשעת חירום.
בדקו שהנכם מכירים מקום הימצאותו ותקינותו של המטף וארון הכיבוי.

הימלטות משריפה






אם הדרך החוצה פנויה ,צאו החוצה מיד והזעיקו את מכבי האש  /ביטחון האוניברסיטה.
בצאתכם מהדירה הבוערת ,סיגרו את דלת הכניסה אך אל תנעלו!
אם אי אפשר לצאת החוצה ,רכזו את כל השוהים במקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.
אסור לקפוץ מקומה גבוהה ,הזעיקו עזרה והמתינו לבוא הכבאים.
ברגע שיצאתם מהבניין החוצה ,הישארו בחוץ! אל תחזרו אל הבניין בשום מצב ואל תעזבו את המקום.

נלכדתם במבנה בוער ,מה עושים?









הזעיקו מכבי האש  /ביטחון האוניברסיטה.
יש ללכת בהליכה שפופה (העשן עולה למעלה) ,או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה לאורך הקיר ולחפש
את היציאה הקרובה.
אם אין אפשרות לצאת ,יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם ,לסגור את הדלת ולפתוח חלון לקבלת אוויר מבחוץ.
במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות ,אל תפתחו בשום אופן את הדלת ,גשו לדלת וגעו בידית ,אם היא חמה ,אל
תצאו החוצה!
מנעו מהאש והעשן לחדור לדירתכם בעזרת מגבת או שמיכה רטובה .במקרה הצורך ,כסו את איברי הנשימה
במטלית רטובה ,גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר צח
עשן החודר למקום סגור הוא מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן התכופפו ואפילו זחלו על
הרצפה לאוויר נקי.
הגיעו לחלון והזעיקו עזרה ,צעקו ונופפו בבד לבן או צבעוני והמתינו לכוחות ההצלה.
בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!

כיבוי עצמי כאשר אש אחזה בבגדים




עצרו  -אין לרוץ.
רדו בזהירות לרצפה והתגלגלו הלוך וחזור עד לכיבוי האש ,כאשר הפנים מכוסות בידיים.
במידה ונתקלתם באדם בוער ,הורידו אותו אל הרצפה וגלגלו אותו עד כיבוי האש.
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במידה וניתן ,יש לעטוף את האדם הבוער עם שמיכה ,מעיל ,סדין או כל אמצעי אחר ולהזעיק עזרה מידית .
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