BROSZURA INFORMACYJNA

RESTYTUCJA PO POŻARACH

PIERWSZE ŚRODKI ZARADCZE PO SZKODACH POŻAROWYCH

GDY STRAŻ POŻARNA KOŃCZY
– BELFOR ZACZYNA!
UGASZONY POŻAR NIE OZNACZA KOŃCA DZIAŁAŃ

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

Chyba nic nie ma tak niszczycielskiej siły jak ogień! Nic

WYSTĄPIENIA SZKODY

więc dziwnego, że poszkodowani po katastrofalnym

•

Działaj ostrożnie!

pożarze najpierw „wszystko widzą w czarnych barwach”.

•

Zachowaj spokój!

Tym większe znaczenie ma wówczas obecność na mie-

•

Nigdy nie narażaj siebie ani innych na
niebezpieczeństwo!

jscu eksperta, który bliżej przyjrzy się problemowi oraz
dokładnie oceni sytuację: BELFOR! Kiedy ogień zostanie

•

nie zostaje wyeliminowane. Na skutek spalenia tworzyw

•

Należy pamiętać: Większość umów
ubezpieczeniowych zobowiązuje ubezpieczonego

sztucznych powstaje np. chlorowodór łącząc się z wodą

do minimalizacji skutków szkody!

tworzy kwas solny, który już po kilku godzinach powoduje
korozję metali oraz odbarwienia bardzo wielu elementów

Szybka reakcja pomaga zminimalizować zagrożenie
dla ludzi oraz szkody w budynkach i maszynach!

ugaszony, jego niszczycielskie działanie wcale jeszcze

•

Należy unikać zanieczyszczenia środowiska:

wyposażenia. Jednocześnie w trakcie pożaru powstaje

Usuwać materiały niebezpieczne z obszaru

wiele innych substancji niebezpiecznych.

ryzyka i zapobiegać rozprzestrzenieniu się
substancji niebezpiecznych.
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W KAŻDYM PRZYPADKU WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE.
POSZKODOWANI POTRZEBUJĄ SZYBKIEJ POMOCY!

«Nie jesteśmy w stanie niczego
cofnąć, możemy za to zapewnić
powrót do stanu sprzed
szkody!.»
PIERWSZE ŚRODKI ZARADCZE PO SZKODACH POŻAROWYCH
• Ustalić ze strażą pożarną bądź policją, czy możliwy jest
powrót do obszaru dotkniętego szkodą.
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU
• Unikać otwartego ognia i źródeł iskrzenia w
zamkniętych pomieszczeniach.
• Wyłączyć urządzenia elektryczne i zakręcić dostępne
www.belfor.pl

zawory od gazu.
• Nigdy nie gasić palącego się tłuszczu ani palących się
płynów wodą.
• Zamknąć w miarę możliwości okna i drzwi – jednak
nigdy na klucz!
• Poinformować zagrożone i potrzebujące pomocy
osoby oraz ewakuować je w bezpieczne miejsce.
• Opuścić niezwłocznie pomieszczenia, w których
występuje największe zagrożenie spowodowane
ogniem i dymem. W silnie zadymionych obszarach
należy: Zasłonić nos i usta wilgotną chustą i poruszać
się kucając lub czołgając się poniżej kłębów dymu w
kierunku do wyjścia na zewnątrz
• Zawiadomić straż pożarną pod numerem 998 lub 112
i zgłosić pożar według schematu: KTO/ GDZIE / CO

• Zapewnić odprowadzenie pozostających gazów spalinowych na zewnątrz (Otworzyć okna, drzwi zewnętrzne,
uruchomić urządzenia oddymiające).
• Zabezpieczyć niedotknięte pożarem obszary przed
działaniem korozji (odgrodzenie; rozłożenie wilgotnych
mat podłogowych w obszarach przejściowych)
• Nie przebywać dłużej niż to konieczne w pomieszczeniach dotkniętych szkodą
• Udokumentować sytuację: Udokumentować szkodę
jak najdokładniej, w danym przypadku sporządzając
protokół oraz zdjęcia albo nagrania
• Zabrać ze sobą poza najważniejszymi dokumentami i
wartościowymi przedmiotami tylko najpotrzebniejszą
odzież.
• Zabezpieczyć miejsce szkody przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
• Poinformować ubezpieczyciela, w przypadku posiadania polisy obejmującej ubezpieczenie budynku lub
domu, i omówić z nim dalszy sposób postępowania.
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