
Jeżeli pali się w Twoim mieszkaniu:

ODETNIJ DROGĘ POŻAROWI
OPUŚĆ MIESZKANIE
ZADZWOŃ POD NUMER 112

Jeżeli pali się gdzieś indziej w budynku:

NIGDY NIE WYCHODŹ NA 
WYPEŁNIONĄ DYMEM 
KLATKĘ SCHODOWĄ

CODZIENNIE W SZWECJI MA MIEJSCE 80 
POŻARÓW W DOMACH
Służby ratownicze wzywane są do 20 z 
tych pożarów. Pozostałe 60 incydentów 
jest tak małe, że mieszkańcy gaszą je 
sami. 85-90 ludzi ginie w pożarach do-
mowych każdego roku, a około 1000 
osób zostaje rannych. Najczęstszymi przyczynami pożaru 
w domu są pozostawione na kuchence jedzenie, usterki 
elektryczne, palenie papierosów oraz kominki.

ALARMY POŻAROWE W KAŻDYM MIESZKANIU
Każde mieszkanie musi być wyposażone 
w przynajmniej jeden alarm pożarowy. 
Jak najwcześniejsze wykrycie pożaru 
jest sprawą zasadniczą. Właściciel mies-
zkania jest odpowiedzialny za zainstalowanie alarmu 
pożarowego. Mieszkańcy są odpowiedzialni za wymianę 
baterii. Możesz oczywiście zakupić alarm pożarowy we 
własnym zakresie, najlepiej z baterią wystarczającą na 5-
10 lat. Dobrym pomysłem jest posiadanie więcej, niż jed-
nego alarmu pożarowego. Regularnie sprawdzaj czy alarm 
działa poprzez naciśnięcie przycisku testowego, który 
znajdziesz we wszystkich alarmach pożarowych.

SPRZĘT GAŚNICZY
Służby ratownicze zalecają posiadanie 
gaśnicy proszkowej w każdym mieszka-
niu. Dobrym pomysłem jest również, 
aby mieć w domu koc gaśniczy. Koc ten 
może być używany do gaszenia małych 
pożarów. Wyżej wymieniony sprzęt 
gaśniczy można kupić w dużych domach 
handlowych, hurtowniach budowlanych 
lub w Twojej firmie ubezpieczeniowej.

DYM ZABIJA – ODETNIJ DROGĘ POŻAROWI
Wwypadku pożaru w Twoim mieszkaniu: 
ostrzeż wszystkich znajdujących się w 
mieszkaniu; spróbuj zgasić ogień, ale nie 
ryzykuj. Jeżeli nie jesteś w stanie ugasić 
pożaru samodzielnie, zamknij drzwi od 
pokoju, w którym się pali. Opuść mies-
zkanie i zamknij drzwi wejściowe, aby 
zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia i 
toksycznego dymu. Dym jest śmiertelny 
i zabija bardzo szybko. Zadzwoń pod nu-
mer 112. Poczekaj na służby ratownicze 
na zewnątrz budynku.

NIGDY NIE WYCHODŹ NA WYPEŁNIONĄ DYMEM 
KLATKĘ SCHODOWĄ
Jeżeli w jednym z mieszkań lub gdziekolwiek indziej w bu-
dynku się pali, pozostań w swoim mieszkaniu. Nigdy nie 
wychodź na wypełnioną dymem klatkę schodową. Jesteś 
bezpieczniejszy w swoim własnym mieszkaniu. Zamknij 
wszystkie drzwi i okna. Zadzwoń pod numer 112. Służby 
ratownicze posiadają specjalny sprzęt, aby Ci pomóc. Drz-
wi wejściowe do mieszkania, ściany, sufit i okna są w sta-
nie wytrzymać pożar przez 
30 do 60 minut.
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PREWENCJI POŻAROWEJ W MIESZKANIU

VARJE DYGN BRINNER DET I 80 BOSTÄDER I SVERIGE
Räddningstjänsten rycker ut till 20 av dessa
bränder. 60 bränder är småbränder som den
boende själv släcker. 85-90 personer om-
kommer vid bostadsbränder varje år och cirka
1.000 personer skadas. De vanligaste brand-
orsakerna är glömd mat på spisen, elfel, rökning och levande ljus.

BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET
Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.
Det är viktigt att så snabbt som möjligt upp-
täcka en brand. Fastighetsägaren är skyldig sätta
upp en brandvarnare. Den boende har ansvar
att byta batteri. Du kan naturligtvis själv köpa en brandvarnare,
gärna med fem- eller tioårsbatteri. Det är bra att ha flera brand-
varnare. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar
genom att trycka in testknappen som finns på alla brandvarnare.

SLÄCKUTRUSTNING
Räddningstjänsten rekommenderar en pulver-
släckare i alla lägenheter. En brandfilt är också
bra att ha hemma. Med filten kan du kväva
eller dämpa en brand. Utrustningen finns att
köpa på större varuhus, byggvaruhus eller via
ditt försäkringsbolag.

RÖKEN DÖDAR – STÄNG IN BRANDEN
Om det börjar brinna i din lägenhet: varna
alla som finns i lägenheten, försök släcka
men ta inga risker. Kan du inte släcka bran-
den själv, stäng dörren till det utrymme där
det brinner. Lämna lägenheten och stäng
ytterdörren för att hindra att branden och
den giftiga röken sprider sig. Röken är livs-
farlig och dödar mycket snabbt. Ring 112.
Möt räddningstjänsten utanför huset. 

GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA
Om det brinner i en annan lägenhet eller på annan plats i fastig-
heten ska du stanna kvar i din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en
rökfylld trappa. Du är säkrast i din egen lägenhet. Stäng dörrar
och fönster. Ring 112. Räddningstjänsten har specialutrustning för
att kunna hjälpa dig. Ytter-
dörren, väggar, tak och fönster i
en lägenhet ska kunna stå emot
en brand i 30-60 minuter.

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE/HYRESGÄSTER OM 

BRANDSKYDD I LÄGENHET
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Om det brinner i din lägenhet:

STÄNG IN BRANDEN
LÄMNA LÄGENHETEN
RING 112

Om det brinner på annan plats i huset:

GÅ ALDRIG UT I EN
RÖKFYLLD TRAPPA!
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