Hasznos tanácsok az ünnepekre
Közelegnek a karácsonyi ünnepek, azonban a készülődés és az ünneplés sok veszélyt rejt
magában. Azért, hogy az adventi várakozás időszaka, és az ünnepi készülődés meghitt
hangulatban, tűz- és balesetmentesen teljék, a következő biztonsági rendszabályok betartására
hívjuk fel a lakosság figyelmét.

Kérjük, hogy olvassák el figyelmesen tanácsainkat, és otthonuk, valamint saját maguk,
illetve családtagjaik testi épségének védelme érdekében az ünnepek alatt se
feledkezzenek meg az alábbiakról:
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Az adventi koszorút, főleg ha éghető anyagból készült, mindig helyezzük nem
éghetõ, hőszigetelõ alátétre!
A gyertyák, mécsesek csak nem éghetõ tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a
koszorún!
A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú éghetõ anyagú részei
(fenyõlevél, moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg!
A gyertyákat, mécseseket csak felnõtt gyújthatja meg!
A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú környezetében!
Mindennemû gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk elzárva, gyermekek által el
nem érhetõ helyen!
A koszorút ne használjuk az ablakban a függöny(ök)-, továbbá egyéb éghetõ
anyagok közelében!
Az égõ gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük
egyik helyrõl a másikra (ne mozgassuk)!
A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú
(idõszakonként rövidíteni szükséges).
A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a kanócot eldõlni!
Az égõ gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelõ eszközt!
Az éghetõ anyagú koszorút minden hõforrástól tartsuk megfelelõ távolságban!
Az adventi koszorún vagy különállóan meggyújtott gyertyákat minden esetben oltsák
el, ha a helyiséget, vagy a lakást elhagyják, mert az égve felejtett gyertyák könnyen
tüzet okozhatnak.

A „karácsonyfa” jellemző tulajdonsága, hogy kiszáradásával egyenes arányban nő a
lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tűzesetek elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy:
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Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg. Mielőtt a
helyiséget elhagyják a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a
fáról!
Csak megfelelő műszaki állapotú, magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő
elektromos lámpafüzéreket (izzósorokat) használjanak! Az olcsó elektromos díszítések
rossz minőségük miatt nem csak áramütés lehetősége miatt veszélyesek, hanem az
esetleg bekövetkezhető rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy
hosszabb távollét idejére se hagyjuk bekapcsolva!
Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy
sem a levelekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az éghető díszekhez ne érhessenek
hozzá!
Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket alkalmazunk, a fát ne
helyezzük függöny közelébe és lehetőség szerint eldőlés ellen is rögzítsük!
Az esetleg fellobbanó lángok továbbterjedését vizes pokrócokkal, vagy ha van, kézi
tűzoltó készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Fokozottan
figyeljünk arra, hogy amennyiben karácsonyfatűz alakul ki, és a fán elektromos
lámpafüzér volt, vízzel vagy vizes pokróccal az ilyen tűz oltást csak azután kezdjük
meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a dugaljból kihúztuk!
Vágott fenyő esetében amennyiben mód van rá, alkalmazzunk vizes tartót (talpat) a
fa nedvességtartalmának pótlására! Ez azért fontos, mert a fa kiszáradásával nő annak
gyúlékonysága.
Műfenyő esetén lehetőleg válasszuk a tűzálló (lángálló) kivitelűt!
A fenyőfát (karácsonyfát) minden esetben hőforrástól távoli (legalább 1 m) helyen
állítsuk fel!
Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs elemeket használjunk a fa díszítésére!
Gyermekek az elektromos díszítőelemeket és/vagy az égősort nem működtethetik,
még felügyelet mellett sem!
Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy
azokhoz a gyermekek sem szándékosan, sem pedig véletlenül hozzá ne férhessenek!

•
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•

Az égősor és a villamos díszek elektromos táplálásához legfeljebb 1 db, világító
kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt hosszabbító elosztó használható, amelyen a nem
használt csatlakozóhelyeket vakdugóval kell lezárni a véletlen érinthetőség ellen!
Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás előtt az izzósort és az elektromos díszeket
a hálózatról le kell választani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló
aljzatból való eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól történő elválasztása)!
A karácsonyfa közelében mindig legyen készenlétben olyan eszköz, felszerelés,
amellyel az esetlegesen keletkező tűz, annak kezdeti szakaszában nagy biztonsággal
eloltható és a mentés, menekülés biztosítható!

A vízbe állított, gondosan rögzített karácsonyfa, a szülői felügyelettel használt gyertya és
csillagszóró segít megelőzni a tragédiákat.
Az ünnepet valóban meghitté és széppé teszi a gyertyaláng, de nem szabad elfeledkezni róla, hogy
a felügyelet nélkül hagyott tűz nagyon veszélyes. Soha ne hagyjuk el helyiséget úgy, hogy
őrizetlenül maradjon egy gyertya. Különösen gyerekek közelében legyünk elővigyázatosak!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

