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Незабаром новорічні свята. Будинки наших громадян прикрасять Новорічні ялинки неодмінні атрибути цього свята. Однак, поряд з позитивними емоціями, при недотриманні
елементарних вимог правил пожежної безпеки, лісові красуні можуть зіпсувати настрій.
У зв'язку з цим Ізмаїльські рятувальники нагадують головні вимоги правил пожежної
безпеки під час святкування Новорічних та Різдвяних свят:
- не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів, приймачів,
магнітофонів;
- встановлюйте ялинку на стійкій основі: на надійної підставці, в посудині з піском, подалі
від штор, гардин та інших предметів, які легко спалахують;
- прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, що не
просочені вогнезахисним складом;
- прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виготовлення
купленими в спеціалізованих магазинах, а не на ринках, де часто зустрічається неякісний
товар;
- обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;
- напруга лампочок не повинна перевищувати 12В, а потужність 25 Вт;

- гірлянди потрібно закріплювати надійно, так як при падінні від поштовху або протягу
вони можуть стати причиною пожежі;
- не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди;
- ні в якому разі не використовуйте в приміщенні свічки, бенгальські, вогні, відкритий
вогонь, феєрверки, вибухонебезпечні хлопавки, петарди і ін;
- не одягайте дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів, не залишайте дітей одних,
без нагляду дорослих;
- не залишайте запалені свічки без нагляду, будьте особливо уважні, якщо в будинку є
діти і домашні тварини;
- не ставте свічки поблизу легкозаймистих предметів. Використовуйте стійкі свічники,
зроблені з негорючих матеріалів;
При використанні піротехнічних виробів забороняється:
• використовувати піротехнічні вироби особам, молодшим 18 ліг без присутності
дорослих.
• курити поруч з піротехнічним виробом.
• механічно впливати на піротехнічний виріб.
• кидати, ударяти піротехнічний виріб.
• кидати піротехнічні вироби в вогонь.
• застосовувати піротехнічні вироби в приміщенні (виняток: бенгальські вогні, тортові
свічки, хлопавки).
• тримати працює піротехнічний виріб в руках (крім бенгальських вогнів, тортові свічок,
хлопавок).
• використовувати піротехнічні вироби поблизу будівель, споруд дерев, ліній
електропередач і на відстані меншій радіусу небезпечної зони.
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• перебувати по відношенню до працюючого піротехнічного виробу на меншій відстані,
ніж безпечну відстань.
• нахилятися над піротехнічним виробом під час підпалу гніту, а так само під час роботи
піротехнічного виробу.
• в разі загасання гніту підпалювати його раз.
• підходити і нахилятися над відпрацьованим піротехнічним виробом протягом мінімум 5
хвилин після закінчення його роботи.
«Шановні батьки! - пам'ятайте: ні в якому разі не залишайте сірники, запальнички,
бенгальські вогні та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не
дозволяйте малюкам самим грати з такими іграшками »- звернулася до батьків провідний
спеціаліст Ізмаїльського МРВ ГУ ГСЧС України в Одеській області.
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