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Vec
Odporúčanie hasičov počas vykurovacej sezóny - usmernenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Vám ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zasiela usmernenie na úseku
ochrany pred požiarmi v čase vykurovacej sezóny.
Zároveň Vás prosíme o zverejnenie odporúčaní v obecnom rozhlase, na stránke obce, prípadne
na vývesnej tabuli obce.

Príloha:
- Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
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Príloha

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už
tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom
v bytovom fonde.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom
telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou
a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:
•
•
•

nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a
neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým
popolom.
Za účelom zníženia počtu požiarov Vám preto hasiči odporúčajú:
•

skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,

•

inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,

•

zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov (zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou),

•

vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu,
plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k
znečisteniu ovzdušia),

•

správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť
uložené žiadne horľavé látky)

•

popol vysypávať len do nehorľavých nádob,

•

dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

•

v humnách, drevárňach, maštaliach poometať pavučiny na elektroinštalácii, na lampách
a ich okolí

V prvej polovici októbra vykonali členovia DHZ preventívne
protipožiarne prehliadky v starej časti obce a priľahlých uliciach. Vo
vlastnom záujme odporučujeme aj obyvateľom ostatných častí obce,
aby si vo svojich domoch a hospodárskych budovách vykonali vyššie
uvedené kroky za účelom predchádzania vzniku požiaru.

