MINIPORADNIK
DLACZEGO WARTO PRZECZYTAD
TEN MINIPORADNIK?
Żeby nie wywoład pożaru i nie zranid siebie
i innych.
Co roku wzniecane są pożary przez
niewłaściwe używanie sztucznych ogni.
Każdego roku wiele osób jest ranionych
– najczęściej w ręce, głowę i twarz.
Poniżej podpowiadamy, jakich zasad
należy przestrzegad w noc sylwestrową,
by bezpiecznie świętowad nadejście
Nowego Roku.

NIGDY TEGO NIE RÓB!
NIE celuj w ludzi, zwierzęta, budynki
i pojazdy.
NIE pozwól dzieciom wystrzeliwad ogni.
NIE pochylaj się nad fajerwerkami.
NIE odpalaj sztucznych ogni z dachów,
tarasów i balkonów
oraz w pomieszczeniach.
NIE rób pokazu, jeśli jesteś pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
W niektórych miejscowościach
i województwach używanie fajerwerków
dopuszczalne jest tylko dwa dni w roku:
31 grudnia i 1 stycznia.
Za złamanie zakazu grozi kara aresztu,
ograniczenia wolności albo kara grzywny
(art. 51§1 Kodeksu Wykroczeo).

§

JAK PRZYGOTOWAD POKAZ?
Przeczytaj instrukcję obsługi zakupionych
sztucznych ogni i przestrzegaj jej zaleceo!
Wytypuj bezpieczne miejsce
– z dala od budynków i pojazdów.
Fajerwerki ustaw na płaskiej, twardej
i niepalnej nawierzchni,
Zabezpiecz przed przewróceniem
lub przechyleniem: wbij mocno w ziemię
lub śnieg, stabilizuj w inny sposób
(np. kamieniami), przymocuj do stabilnego
elementu (np. słupka ogrodzeniowego).
Przygotuj wiadro z wodą.
Widzom każ się odsunąd na odległośd
wskazaną w instrukcji obsługi sztucznych
ogni – to około 15-25 metrów od miejsca
ustawienia fajerwerków.

KUPUJ TYLKO TAKIE…
…sztuczne ognie, które posiadają:






niezbędne dopuszczenia (np. znak CE),
czytelną instrukcję obsługi w języku
polskim,
aktualną datę ważności,
nieuszkodzone opakowanie.

COŚ POSZŁO NIE TAK...
Jeśli fajerwerk nie wystrzelił – NIGDY
nie próbuj go ponownie odpalid.
Odczekaj 15-20 minut
i wrzud do wiadra z wodą.

temperatura wytwarzana przez sztuczne ognie może osiągad
nawet 1000°C i może byd przyczyną poważnych oparzeo,
a w obecności materiałów palnych wywoład pożar?
Dlatego najbezpieczniej jest uczestniczyd w pokazach przygotowanych przez profesjonalistów.

CZY WIESZ, ŻE
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