W przypadku pożaru możesz mieć mniej niż jedną minutę na
Pierwsze Piętro
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Miejsce Zbiorcze Na Zewnątrz:

ewakuację!

(Instrukcje Wypełniania Planu Ewakuacji W Przypadku Pożaru Domu >>Home Fire Escape Plan<< na Odwrotnej
Stronie)

W Przypadku Pożaru
• Krzycz "POŻAR, POŻAR, POŻAR (FIRE, FIRE, FIRE)" głośno i wiele
razy, aby zaalarmować
każdą osobę w domu (nawet wtedy, gdy alarmy detektorów dymu wydają
dźwięk).
• Opuść dom natychmiast używając wyjść przewidzianych w Twoim planie
ewakuacji.
(Jeśli główne wyjście jest zablokowane, spróbuj użyć alternatywnego
wyjścia).
• Jeśli jest dym, zniż swoje ciało i przejdź pod dymem do bezpiecznego

miejsca.
• Idź do miejsca zbiorczego na zewnątrz i upewnij się, że wszyscy są obecni.
• Zadzwoń pod 911 z domu sąsiada lub telefonu komórkowego.

PO OPUSZCZENIU PŁONĄCEGO BUDYNKU NIE WCHODŹ DO NIEGO PONOWNIE Z
ŻADNEGO POWODU

WYWIEŚ TEN PLAN W WIDOCZNYM MIEJSCU
(tj. na drzwiach lodówki).

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA
PLANU EWAKUACJI W PRZYPADKU
POŻARU DOMU

Przykładowy Plan
(parter)

(Zakreśl każdy boks po wypełnieniu)

 Najpierw, sprawdź wszystkie swoje detektory
dymu.

(Na każdym poziomie musi znajdować się przynajmniej jeden, wliczając
w to suterenę
i miejsca znajdujące się na zewnątrz wszystkich miejsc sypialnych).

 Przetestuj je, aby się upewnić, że są sprawne.
 Włóż lub wymień baterie, których brakuje,
które są rozłączone lub wyczerpane i ponownie
przetestuj.

Wymień detektory dymu, które mają więcej niż
10
lat.

(Aby uzyskać więcej szczegółów o detektorach dymu, przejrzyj
naszą broszurę
“Sprawne Detektory Dymu, Takie jest Prawo,
Chodzi o Twoje Życie" >>Working Smoke Alarms, It's the Law, It's
your Life<<)

 Następnie, rozpocznij swój plan ewakuacji razem
z Twoją rodziną.
 Narysuj plan wszystkich pięter w Twoim domu na
siatce kratkowej, wliczając w to wszystkie drzwi,
okna i
schody (użyj do tego ołówka).
 wskaż dwie drogi wyjścia z każdego
pomieszczenia jeśli to możliwe.
Drzwi powinny być
głównym wyjściem z każdego
pomieszczenia.
Alternatywnym wyjściem może być okno jeśli
główne wyjście jest zablokowane przez dym lub
ogień.
 Wybierz zewnętrzne miejsce zbiorcze (drzewo,
podjazd, trawnik sąsiada, itp.) i zapisz je na
planie, tak aby każdy wiedział, gdzie się zebrać
po
ewakuacji z domu.
 Czy ktokolwiek potrzebuje szczególnej pomocy
przy
ewakuacji? Zaplanuj kto będzie pomocy
potrzebował i w jaki sposób ją
otrzyma.
 Na koniec, przetrenuj swój plan jak najszybciej

po ukończeniu go (i co 6 miesięcy po tym).

Miejsce Zbiorcze Na Zewnątrz: Końcowa część
podjazdu.

Ogólne Informacje o Bezpieczeństwie
•

Sprawdź wszystkie drzwi i okna wewnątrz domu i upewnij się, że można je łatwo otworzyć od
wewnątrz. Przeprowadź naprawy jeśli to konieczne. Upewnij się, że wszyscy wiedzą jak je otworzyć
i że nie są one wyposażone w zamki lub urządzenia, które wymagają użycia kluczy lub specjalnej
wiedzy do otworzenia.

(Jeśli okna znajdują się na górnym poziomie, zastanów się nad pozyskaniem dostępnych w handlu domowych
drabin do ewakuacji na wypadek pożaru).

•

•

Jeśli drzwi sypialni trzymasz zamknięte kiedy śpisz, zainstaluj detektor dymu wewnątrz każdej
sypialni.
Jeśli mieszkasz w budynku mieszkaniowym, sprawdź gdzie są zlokalizowane wyjścia na każdym
piętrze i znaj procedury ratunkowe dla swojego budynku.

(Skontaktuj się z zarządem budynku, aby uzyskać dalsze informacje na temat "Planu Bezpieczeństwa
Pożarowego" >>“Fire Safety Plan”<<).

•
•
•

Pilnuj i zwracaj pełną uwagę na wszystko, co gotujesz i pozostań w kuchni.
Nie gotuj, nie używaj świeczek ani nie pal papierosów kiedy jesteś pijany.
Trzymaj zapałki i zapalniczki tam, gdzie będą niewidoczne dla dzieci i poza ich zasięgiem.

Rodzice/Opiekunowie - Twoje dziecko otrzymało tenPlan Ewakuacji W Przypadku
Pożaru jako projekt z zakresu bezpieczeństwa pożarowego od Pogotowia Pożarowego
i Ratunkowego Miasta Mississauga (Mississauga Fire and Emergency Services).
Prosimy, żebyś pomógł swojemu dziecku i dał mu zachętę do poprawnego wypełnienia
tego Planu Ewakuacji W Przypadku Pożaru gdyż może on kiedyś uratować Wam
życie. Po wypełnieniu, proszę poniżej podpisać i wstawić datę. Jeśli jest to projekt
szkolnej pracy domowej, spraw, aby Twoje dziecko odniosło go do nauczyciela do
sprawdzenia.
Po zwróceniu przez nauczyciela, powinien być wywieszony w widocznym miejscu w
domu

(tj. na drzwiach lodówki).
Rodzice/Opiekunowie - Podpis i Data
x_________________________________
Nauczyciele - Twój uczeń (twoi uczniowie) otrzymał tenPlan Ewakuacji W Przypadku
Pożaru jako projekt z zakresu bezpieczeństwa pożarowego od Pogotowia Pożarowego
i Ratunkowego Miasta Mississauga.
Kiedy otrzymasz go z powrotem, prosimy, abyś go sprawdził, postawił swoje inicjały i
zwrócił go każdemu dziecku.

(Nie masz żadnego obowiązku ustalenia poprawności tego planu, a tylko to, czy dziecko wypełniło go tat, jak
polecono).

Następnie dziecko powinno być poinstruowane do zabrania go do domu i wywieszenia
w widocznym miejscu
(tj. na drzwiach lodówki).
Nauczyciel - Inicjały x______

Fire Prevention Division – Public Education, 300 City Centre Drive, 2nd Floor, L5B 3C1
Aby uzuskać więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 905-615-4377 lub odwiedzić naszą stronę internetową pod
www.mississauga.ca/fire

