
КАК ДА РЕАГИРАТЕ ПРИ ПОЖАР В КУХНЯТА 
Възникването на пожар в кухнята може да стане мигновено и неочаквано.  

За да се предпазите вие трябва да знаете как да реагирате. Ето няколко предложения: 

 

 Ако усетите миризма на дим или детектор за дим 

издаде звук, веднага трябва да реагирате за да 

предотвратите пожара. Ако пожара вече е 

възникнал, незабавно се обадете на тел. 112 от 

място, което е безопасно за вас.  

 Ако сте били принудени да напуснете горящото 

помещение, никога не се връщайте отново по 

каквато и да е причина. Оставете борбата с пожара 

на професионалистите, посрещнете ги на входа и 

дайте максимално точна информация за 

възникналия пожар.  

 Никога не използвайте вода за гасене на 

електрически уреди или масло. Изключете котлона 

веднага и използвайте капак или голямо парче 

метал, за да задушите пламъците. 

 

 Ако не можете да изключи газа преди борбата със 

запален газов уред, трябва да излезе веднага навън.  

 Ако не можете да премахнете гориво от дърво, 

хартия, плат или друг горим материал, можете да 

ограничите притока на въздух и да задушите пожара 

с палто или тежко вълнено одеяло. Можете също 

така да охладите огъня с пожарогасител.  

 Дори ако огънят се ограничава до тиган или кошче, 

борбата с огъня трябва да е в рамките на 30 секунди. 

Малки пожари могат да растат с плашеща скорост.  

 Ако дрехите на някого са в пламъци, незабавно се 

гасят с вода или с тежко одеяло, за да се задуши 

огъня. 

Ако следвате предложенията и ако възникне пожар - най-малко ще бъдете подготвени.  

ДЕТЕКТОРИ ЗА ДИМ 

Детекторите за дим, няма да попречат на пожара, но те спасяват човешки животи, 

предупреждават ви за наличието на дим. Ако не разполагате с детектори за дим, може да ги 

инсталирате сега. Добре е в кухнята да имат детектори за дим, които своевременно да 

алармират при опасност от възникване на пожар. 

За основна защита при минимални разходи може да поставите един детектор за дим в 

центъра на помещението. Посъветвайте се със специалисти по пожарна безопасност 

относно закупуването и монтирането на детектори. 

И не забравяйте да проверявате батериите в детектора за дим, най-малко два пъти годишно. 

Много хора смятат, че няма да забравят да направят това, ако го правят когато започва 

лятното часово време през април и завършва през октомври. 

Не монтирайте детектор за дим в области, където може да се задейства неподходящо 

алармата. Ако алармата се задейства извън предвидените за това условия, трябва да се 

промени мястото на детектора. 
 


