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Tiizv€delem b€biztosit{sa a fft6si id6szakban

A tizv6delem szempontj6b6l kiilijniisen vesz6lyes idiiszaknak szAmit a fiitdsi idiiszak. Ebben
az id6szakban megszapomrodnak a nagy anyagi kert okoz6 6s tiibb esetben s6riil6seket, emberi
dldozatokat kiivetel6 ttizesetek.

A fiit6si berendez6sek nem megfelel6 hasznelat6val, rossz el6k6szites6vel 6s a berendezesek
ellen6rz6s6nek elhanyagol6s6val niiveljiik a meghib6soddsok tiizek 6s sokszo. a robbanasok
kialakul6s6nak vesz6ly6t. Leggyakoribb tiizek a fiit6si berendez6sek meghibdsodesab6l a k€mdnyek is
ffislelvezet6 csdvek nem megfelel6 beszerel6s6b6l keletkeznek. A tiizesetek kivizsg6lasai sor6a
szerzett inform6ci6k alapjan ezeket legtdbbszdr apreventiv, tiizmegel6z6si el6ir6sok megszeg6se
oKozza.

A fiit6si id6szak megkezdds6vel a kiivetkezd 6vint6zkeddsek betarLiset ajenljuk:
- szakemberel elien6rizt€ssiik a fit6berendez6seink miiszaki ellapotet is az 6szlelt

hienyossegokat miel6bb tivolitassuk el,
- biztositsuk be a k€m€nyek szakszeni {tellen6rz6s6t szakemberel, mieliitt a fiit6ber€ndez6st

csatlakoztatjuk a kdm6nyhez,
- k6mdnysepr6vel (vag/ szakemberel) ellen6riztessiik,6s erylittal tisztitassuk ki a kdm6nyeket

a tiistcsdveket, 6s az eltala kiadott elismerv€nlt 6dzzUk neg,
- a kemenyseprd eltal kiadott elismerv6n)'t 6.izziik meg 6s akdzsdg niizvidelmi ellen6r6

csopoftjanak k6r6sdre mutassuk fel,
- a fiit6bercnd€z6seket csak a gy6rt6 utasit6sai 6rtelm6ben iizemeltessiik,
- ne hevitsiik tul a ffit6testeket, ne haszn6ljuk otthon barkacsolt berendezdseket,
- a ffit6berende#sek ktizel6ben ne lartsunk dghetii anyagokat,
- ne hagyjuk a miikiid6sben l6vtj ffit6berendezeseket feliigyelet n6lkiil,
- kazinok vagy fr.itdberendez6sek kiizel6ben aj6nlott sz6n monoxid drz6keki vagy glz6lz6kel6

berendez6st szerelni,
- gyerekeknek ne engedjtik hogy ezeket a berendezdseket kezelj6k, vagy m6s m6don

manipuUljanak veli.ik,
- begyijtdshoz 6s a fiitdshez csak olyan fiitdanyagokat ds eszkdzitket haszn6ljunk, amelyek

a g/6rt6 6ltal ajanlottak ds engeddlyezettek,
- gondoskodjunk arr6l, ho$, a fiit6berendez6sek ds m6s h6fonesok biztons6gos t6vohegban,

valamint.h6ell6 anyagokkal (amelyek szerkezete, m6rete 6s elhelyezese az eldirt feltdtelnek
megfelel) legyenek elvalasztva az 6ghet6 anyagokt6l,

- a hamut 6s m6s 6g6stemdkeket elre a cdlra megfelelii, nem 6ghet6 t6rol6ed6nyekben tiroljuk
elkiilitnitve mes hulladdkokt6l,

- a fffttianyagok rakt6raiban tartsunk rendet, az eS/es fiit6anyagokat t6roljuk elkiildnitve,
lehet6leg min6l pormentesebben.

Az ajinlott 6vintdzkeddsek 6s az 6 6nyes jogszabalyok betartasAval csdkkenthetjiik a
tiizesetek, egy6bb veszdlyeL6s trag6di6k keletkezds6t a fiitdsi id6szakban.


