
 שריפות –הנחיות התגוננות 
 

שריפה קטנה בבית עלולה להוביל בקלות למלכודת אש, שתסכן את חייכם. היערכות מראש הכוללת 
נקיטת דרכי פעולה נכונות בזמן שריפה והצטיידות באמצעים לגילוי וכיבוי אש, יכולה לסייע לכם להציל 

כאן ניתן לקרוא כיצד יש להיערך לשריפה מראש,  .את עצמכם, את בני משפחתכם ואת מי שבקרבתכם
 .לפניכם האופן שבו יש לפעול ברגע שפורצת אש בבית .באופן שיציל חיים

  
 כיבוי שריפה בראשיתה

חילתה. בניסיונות הכיבוי יש לשים לב כשפורצת שריפה, חשוב להגיב מהר ולכבות את האש כבר בת
 :לדברים הבאים

 
 .נסו לכבות את האש באמצעות מטפה לכיבוי אש •
 .אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל בשל סכנת התחשמלות •
)למשל אם התלקח סיר או כלי טיגון(. יש לחנוק את האש  אין לשפוך מים על נוזל דליק כמו שמן בוער •

 .באמצעות כיסוי הכלי עם מכסה או מגבת, ולנתק את אספקת גז הבישולבאמצעות מטפה או 
נתקו את אספקת החשמל לדירה ונסו לחנוק את האש באמצעות מטפה לכיבוי  - בשריפת מכשיר חשמלי •

 !אין לשפוך מים על מכשיר חשמל בשום מקרה, אלא אם נותק הזרם הראשי -אש. זכרו 
 :לפעול באופן הבא אם לא מצליחים לכבות את השריפה, יש

  
 הזעקת לוחמי האש

אם אתם מרגישים שאינכם יכולים לכבות את השריפה בבטחה או שהיא גדולה מדי, התרחקו מיד 
. בשיחה מסרו את הפרטים 201מהשריפה למקום בטוח והתקשרו בהקדם האפשרי ללוחמי האש במספר 

 :הבאים
 
 ;כתובת •

 
 ;מה קרה או מה אתם רואים •

 
 ;מי נפגע •

 
 .האם יש סכנה לחיי אדם •
  

 כאשר ניתן לצאת מהמבנה
  .אם הדרך החוצה פנויה, יש לצאת מיד מהמקום לפני שהאש תתגבר והחלל יתמלא בעשן סמיך ורעיל

 
 :במהלך היציאה הקפידו על ההנחיות הבאות

 
 .יש ללכת בהליכה שפופה או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה ולאורך הקיר •

 .עשן החם עולה למעלהה -זכרו 
 
 .אם היא חמה אין לצאת החוצה, ויש לפעול כפי שמפורט בהמשך -יש לגעת בידית הדלת  •

 
אם חדר המדרגות פנוי מעשן, יש לצאת לחדר המדרגות, לסגור את הדלת )אך לא לנעול אותה(, ולצאת  •

 .מהבניין
 
 .יש ללחוץ על לחצן אזעקת גילוי האש הצמוד ליציאה מהמבנה •

 
 .יש להישאר בחוץ •

 
 .יש להזעיק את לוחמי האש, אם טרם הוזעקו •

 
 .עד להגעת לוחמי האש, יש למנוע מאחרים להיכנס לבניין •

 
 .יש לסגור את אספקת הגז לדירה •

 
 .אין לחזור אל הבניין •

 
רטים יש להישאר במקום כדי למסור מידע ללוחמי האש. אם יש מידע על לכודים בבניין, יש למסור פ •

 .באופן מידי
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 כאשר לא ניתן לצאת מהמבנה
 :אם נלכדים במבנה בוער מכיוון שהאש חוסמת את דרכי המילוט, יש לפעול באופן הבא

 
בהליכה שפופה או בזחילה מתחת לשכבת  יש לעזוב את אזור הדליקה ולגשת לעבר החדר הקרוב ביותר •

 .העשן החם עולה למעלה -זכרו  .העשן
 
 .את הדלת ולהניח סמרטוט רטוב או שמיכה רטובה על מפתן הדלתיש לסגור  •

 
 .יש לפתוח את החלון כדי להזעיק עזרה ולנשום אוויר צח •

 
  ., אם טרם הוזעקו201יש להזעיק את לוחמי האש בטלפון  •

 
 .יש לגשת לחלון או מרפסת ללא עשן ולהמתין להגעת לוחמי האש •

 
 .הנשימה במטלית רטובהבמקרה הצורך יש לכסות את איברי  •

 
 .יש לרכז את כולם ביחד במקום שבו ניתן לנשום אוויר נקי -אם יש בני משפחה נוספים בבית  •

 
 .אין לצאת לחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית •
  

 עצור, שכב, התגלגל -כיבוי אדם בוער 
 :אם אוחזת אש בבגדים, יש לפעול באופן הבא

 
 .מכיוון שהריצה תלבה את האש אין לרוץ - עצור •
 .יש לשכב לקראת פעולות הכיבוי - שכב •
יש לרדת לקרקע ולהתגלגל, כאשר הידיים מכסות את הפנים. פעולת הגלגול מאפשרת לכבות  - התגלגל •

 .את האש
 


