היערכות למניעת שריפות
לפניכם מספר פעולות פשוטות שניתן לעשות בכדי למנוע ולהפחית את הסכנה
להתפרצותה של שריפה.
בתחילת הקיץ נכש ( או רסס בקוטל מתאים) עשבים וסלק מצמחייה יבשה סביב
הרפת ,מכון החליבה ,המזון ,המחסנים והמספוא ,צור חייץ סביב הרפת וכל
המתקנים ,נקי מחומרים דליקים ברוחב של  01מטר לפחות.
הזהר מעומס יתר של מכשירי חשמל על שקע חשמלי אחד ,וודא שהתקע צמוד היטב
לשקע ,עומס יתר גורם לשריפה!
יש למנוע חדירת לחות למערכת החשמל.
בדוק שאין חיבורי חשמל רופפים או גלויים.
בדוק שכל המכשירים החשמליים יציבים ומעוגנים.
אין לצבור חומרים דליקים כדוגמת עיתונים וניירת בכמות רבה
יש להימנע מלאחסן חומרי דלק (סולר לגנרטור ולחימום ,שמנים וכו')  ,ואם אין ברירה
אז רק במקום סגור המרוחק מחומרים דליקים.
בדוק שאין נזילות ממיכלים ומכשירים שיש בהם דלק ושמנים.
ודא כי מערכת החשמל והגז תקינות נבדקו והותקנו בידי מי שהוסמך לכך.
המנע מלהעמיד תנור חימום בקרבה לחומרים דליקים .כדוגמת :כורסא ,ספה ,שמיכה
או וילונות.
השימוש בקומקום החשמלי ,המזלג החשמלי ,מותרים על משטח שיש בלבד
בגמר הבישול בגז ,הקפד לסגור ברזי כיריים וסגור את ברז הביטחון
אם התלקחה אש במחבת טיגון שבו שמן רותח אל תשפוך מים ! סגור את הגז וכסה
את המחבת בסמרטוט רטוב ,הזהר שהמחבת לא תתהפך ותגרום לפרוץ שריפה או
כוויות
אין לשחק בגפרורים!
אין להחזיק חומרים דליקים בקרבת אש גלויה
אין להשאיר אש דולקת ללא השגחה
אסור את העישון ברפת וסביבתה ,העישון מותר רק במקום המיועד במיוחד לכך,
סיימת לעשן ,דאג לכיבוי מוחלט של בדלי הסיגריה או המקטרת במאפרה ,אל תשליך
את תוכן המאפרה לסל ניירות
אין לעשן במחסן ,בקרבת חומרי הדברה או בקרבת חומרים נדיפים ודליקים
בדוק שאמצעי הכיבוי הקיימים תקינים ושמישים (מטפים יש לבדוק אחת לשנה).

למד להשתמש באמצעי כיבוי ידניים כדוגמת מטפים וגלגלונים וודא כי כל אנשי הצוות
יודעים את מקומם וכיצד להשתמש בהם
הכן דרכי מילוט (לפחות שתי דרכי מוצא מיידיות) ותרגל את הצוות
למד את הצוות כיצד להזעיק את כוחות החירום למקום ,ומספרי הטלפון לשעת חירום
מוצגים במקום בולט וברור.
למד את הצוות כיצד לנתק את זרם החשמל בזמן צרה
אם יש לך מערכות גילוי של חום ועשן ,בדוק את תקינותם (סוללה) אחת לשנה.
במקרה של שריפה מומלץ להכיר את תנאי הביטוח והכיסוי הביטוחי לו אתם זכאים.

