
ПРАВИЛА

за безопасност  при 

пожар



Огънят е стар приятел на човека.

С негова помощ се извършват много полезни дела.



Но понякога се случва от верен приятел да се превръща

във враг на човека.



Много е опасна разбушувалата се огнена стихия. Това е ПОЖАР. 

При пожар горят  вещи, къщи, гори, а понякога – загиват хора.

Как възниква пожарът? 



Пожарът често става по вина на хората. Невнимателното боравене

с кибрит предизвиква пожар!



Деца, запомнете:

Кибритът не е играчка !



Не играйте с кибрит – това е опасно!



Причина за възникване на пожар може да стане и електроуред. 

Оставена без наблюдение ютия или печка е опасност за пожар.



Излизайки от дома, не забравяйте да изключите 
електроуредите!



Голяма опасност представляват огньовете, които хората 

палят в гората или в близост до сгради.



Хората забравят да загасят огъня и когато духне вятър, 

искрите се разнасят на големи разстояния и запалват 

обширни площи.



Когато стане пожар, на помощ се притичват 
пожарникарите.



Пожарникарите са  облечени в специално огнезащитно

облекло, а главите им са  защитени с каска.



Пожарникарите пристигат със специални пожарни автомобили, 

които са оборудвани с висока стълба, цистерна с вода и 

дълги маркучи, наречени шлангове.



Да бъдеш пожарникар е много опасна и рискована 

професия.



Често при пожар пострадват хора, тогава се извиква  

спешна помощ. Лекарите преглеждат пострадалия на 

място или веднага го закарват в болница.



Запомнете правилата, които ще ви помогнат да 
избегнете нещастие:

1. Не си играйте с източници на огън: кибрит, свещи, 
запалки – те са основна причина за пожар.



2.     Излизайки от дома, не забравяйте

да изключите електроуредите.



3.   В никакъв случай не палете в отсъствие на 
възрастен човек фойерверки, свещи или 

бенгалски огън.



В случай че възникне пожар, нужно е да действате по следния 
план: 

1. Позвънете на номер 112



2. Кажете името и адреса си и обяснете какво и къде гори.



3. Предупредете за пожара и съседите.



4. При пожар не трябва да се криете под леглото, в шкафа, в 

гардероба или на други места.

Излезте от дома по най-бързия начин.



5. Помнете: димът е опасен, колкото и огънят. Ако почувствате, че се 

задушавате, покрийте носа и устата си с  мокра кърпа, легнете на 

пода и изпълзете към изхода – долу димът е по-малко.



6.  Докато чакате да дойдат пожарникарите, запазете спокойствие: 

те знаят как да ви спасят.



Огънят е стар приятел на човека.

С негова помощ се извършват много полезни дела.ДА ПРЕГОВОРИМ:

Какво научихме за правилата за

безопасност при пожар?



1. Назовете телефонния номер, на 

който трябва да позвъните.



2. Как се наричат хората, които 

потушават пожарите?



3. Назовете средството за гасене на пожар, което 
можете да използвате. 



4. От какво страдат хората 

при пожар?



Бъдете внимателни с огъня!
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