
Шафи з посудом Освітлювальне обладнання

Пожежна сигналізація у приміщенні

Вікна

Штори

Опалювальне обладнанняТелевізор

Книжкові полиці, комоди тощо

Прикріпіть металеву 
фурнітуру (стопери), щоб 
запобігти відкриванню 
дверцят та  вискакуванню 
посуду зсередини.

 Лампи, що висять на одному шнурі, закріпіть 
щонайменше в трьох  місцях ланцюгами чи  
металевими фітингами.  Люмінесцентні лампи 
закріпіть з обох кінців трубки термостійкою 
стрічкою (термоскотчем).

При  виявленні  диму та/чи вогню пожежна 
сигналізація повідомить вас за допомогою 
сирени.  Відповідно до поправок до Закону 
про пожежну службу встановлення пожежної 
сигналізації в житлових приміщеннях є  обов’
язковим (згідно з Постановою про 
запобігання пожежам міста Токай її слід обов’
язково встановлювати в спальнях, на кухні, 
на сходах тощо).

Наклейте на 
внутрішній бік вікон 
захисну плівку, щоб 
запобігти розсипанню 
розбитого скла.

Перевірте, чи має обігрівач 
функцію автоматичного  
вимикання приладу.

Встановлюйте якомога нижче 
та закріпіть за допомогою 
металевих фітингів, мотузок 
або монтажного килимка на 
нижній поверхні, опорах чи 
стінах. 

Тримайте якомога ближче до стіни 
і закріпіть верхню частину меблів 
L-подібною металевою фурнітурою 
або підкладіть дощечку під край 
меблів і притуліть до стіни.  У разі 
встановлення шафи одна на одну - 
з'єднайте їх між собою металевою 
фурнітурою.

Використовуйте  
штори з 
протипожежною 
обробкою. 

Забезпечте вільне від 
меблів та безпечне 
місце у своєму будинку
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Не кладіть нічого на 
проході або перед 
входом/виходом 
(щоб без перешкод 
евакуюватись)
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У дитячих кімнатах та 
кімнатах з людьми похилого 
віку або людей з обмеженими 
можливостями не розміщуйте 
меблі, які можуть впасти.
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Вживайте заходів 
щодо запобігання 
переміщення або 
падіння меблів
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Заходи безпеки в будинку  
Іноді меблі в кімнаті можуть впасти та перекрити вихід, що унеможливлює 
евакуацію.  Вживайте заходів безпеки, таких як закріплення меблів.
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