
 

 

 

 
 

 

 

1.  Zasady postępowania w przypadku  awarii 

 

Brak wody 

W razie uszkodzenia lub wyłączenia dopływu wody, dostarczać ją będą do poszczególnych osiedli 

beczkowozy. Przy czerpaniu wody ze studni, wodociągu lub innego źródła należy mieć pewność, że nie 

zawiera ona substancji trujących. Nabierać wodę do zamykanych naczyń lub wiader z pokrywą i kranem. 

 

Brak elektryczności 

W przypadku braku prądu należy: 

 nie otwierać bez potrzeby zamrażarki, w chłodnym pomieszczeniu utrzyma ona niską 

temperaturę przez około trzy/cztery dni, 

 w pierwszej kolejności należy zużywać produkty, które najszybciej się psują. 

 pamiętać o przygotowaniu oświetlenia zastępczego (bateryjnego, akumulatorowego). 

Brak ogrzewania 

W razie uszkodzenia systemu grzewczego można być pozbawionym ogrzewania przez dłuższy czas.                

W takim przypadku należy:  

 korzystać tylko z jednego pomieszczenia, 

 zamknąć drzwi do zimnych pomieszczeń, 

 uszczelnić i ocieplić okna, 

 ubierać się wielowarstwowo. 
 

Temperaturę pomieszczenia można zwiększyć używając świec stearynowych. 

Gaz 

Stężenie gazu przekraczające 15% powoduje, że jest on mieszaniną palną. Aby nie dopuścić do wybuchu 

gazu, przestrzegając poniższych zasad:  

 

1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, których wysokość wynosi co 

najmniej 2,2 m. i w odległości 30 cm od materiałów palnych; 

2. W mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się maksymalnie dwie butle o ładunku nie 

przekraczającym 11 kg podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń grzewczych; 

3. Nie instaluj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu; 

4. Nie przechowuj butli zapasowych; 

5. Użytkuj butle z gazem w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie przekracza + 35°C; 

 

 

INNE  ZAGROŻENIA 



 

 

 

 

6. Kupuj gaz tylko w butlach legalizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego – zapewnią Ci to 

profesjonalne rozlewnie gazu; 

7. Urządzenia gazowe na gaz propan-butan winny być zasilane poprzez reduktor dobrany stosownie 

do poboru gazu przez te urządzenia; 

8. Pamiętaj o dobrej wentylacji i doprowadzeniu powietrza do prawidłowego spalania gazu; 

9. Ogrzewanie pomieszczeń płomieniami palników kuchni gazowej może spowodować poważne 

zatrucia u jego użytkowników; 

10. W przypadku zagrożenia pożarem natychmiast wynieś butle z terenu zagrożonego na zewnątrz 

budynku – unikniesz wybuchu i zniszczeń budynku (pomieszczeń). 
 

 

PAMIĘTAJ ! 

 

Instalacja gazowa powinna być często kontrolowana przez użytkownika, a co najmniej raz do roku 

przez specjalistę, któremu powierz czyszczenie i konserwację Twoich urządzeń gazowych – 

unikniesz wielu niespodzianek, a być może tragedii. 

 

2.  Kradzieże  i  włamania 

Dotychczasowe statystyki policyjne wskazują, że mieszkania, domki jednorodzinne, domki 

letniskowe, altanki ogrodowe, a nawet przydomowe warsztaty znajdują się w centrum uwagi złodziei. 

Najczęściej złodziej wie gdzie się włamać tak, aby ryzyko mu się opłacało. Ma to również miejsce                      

w sytuacjach kryzysowych, kiedy znaczna część sił porządkowych jest zaangażowana w niesienie pomocy 

poszkodowanym. 

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed włamaniem i kradzieżami: 

 nie chwal się tym, co posiadasz, dotyczy to szczególnie dzieci, którym należy wytłumaczyć, aby 

nie opowiadały na podwórku o tym, co mamy w domu, 

 drzwi wejściowe powinny być solidne i posiadać co najmniej dwa zamki, w tym jeden 

antywłamaniowy. Mówi się, że nie ma zamka, którego złodziej nie potrafiłby otworzyć, jednak 

zamki „trudne i skomplikowane” skutecznie odstraszają złodziei, 

 wychodząc z domu zamykaj drzwi na wszystkie zamki, sprawdź okna i drzwi balkonowe. Jeżeli 

wyjeżdżasz na dłużej, poprośmy rodzinę lub dobrych znajomych (sąsiadów), aby zwracali uwagę 

na nasze mieszkanie. Niech wyjmują listy ze skrzynki, włączą wieczorem światło lub radio itp., 

 nie zawieraj przypadkowych znajomości i nie wpuszczaj nieznanych Ci ludzi do mieszkania. Jeśli 

masz do czynienia z osobami nieznanymi (np. listonosz, rzemieślnik itp.) zawsze sprawdź ich 

tożsamość. 

 nie oddawaj kluczy obcym lub mało znanym osobom, wytłumacz to swoim dzieciom,  

 odpowiednio zabezpiecz swój dom i mieszkanie (skomplikowane zamki, systemy alarmowe, 

wzmocnione drzwi, itp.). Zamontuj domofon  i wizjer a także zaporę łańcuchową lub podobne 

urządzenie, 

 obserwuj otoczenie, zwracaj szczególną uwagę na obce osoby, kręcące się w pobliżu twojego 

miejsca zamieszkania. O nietypowych uzasadnionych sytuacjach informuj Policję. 

 


