
COVID-19 
Работа от вкъщи и домашна изолация - навременна 
пожарна безопасност-Какво означава това за мен? 

С невижданото досега избухване на COVID-19 и нуждата от социално 
дистанциране и изолация много хора работят от вкъщи или се самоизолират. 

Това означава че много от нас през следващите седмици ще използват 
лаптопи, зарядни преносими устройства и даже прости неща като готвене на 
големи количества храна вкъщи. Увеличеното използване на електрически 

уреди заедно с други дейности като готвене, понякога може да увеличи 
рисковете от избухването на пожар в дома. 

За повече информация за безопасността вкъщи, моля посетете 
нашия уеб сайт www.dsfire.gov.uk и следвайте линка до Your Safety. 
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Working smoke alarms save lives – test your smoke alarms monthly to ensure they work.
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Този риск може да се ограничи със 
следването на прости съвети за 

безопасност. 

Не претоварвайте и знайте лимита! 



Съвет 1 - Тествайте и поддържайте пожарната аларма и Carbon Monoxide аларма 
• Тествайте пожарната си аларма и Carbon Monoxide аларма веднъж на месец
• Веднъж на 3 месеца внимателно почистване с прахосмукачка с мека четка или парцал за 

прах с удължител, за да се премахнат праха и малки мушички
• Никога не покривайте алармата за да няма фалшиви обаждания.

Съвет 2 - Повече от половината пожари в дома започват от кухнята. 

• Не напускайте кухнята докато готвите- лесно е да се случи ако работите от вкъщи
• Внимавайте ако имате деца наоколо. Лесно е да отнемат от вниманието ви докато готвите и работите 

от вкъщи
• Не оставяйте дръжката на тигана да стърчи от външната страна на печката, където е лесно да се 

бутне.
• Проверявайте по два пъти дали печката, грила и котлона са изключени като приключите с готвенето.

Съвет 6 - Уверете се че аварийните изходи не са заклещени или широко отворени.

• Ако живеете или посещавате блок или къща с много етажи, хостел ще има поставени аварийни врати 
на определени места като лобита, стълбища т.н.

• Не се изкушавайте да ги отваряте, за да избегнете докосване на дръжки.
• В случай на пожар тези врати предотвратяват разпространението на дим, топлина и пламъци по 

вашите маршрути за бягство.

Съвет 4 - Използвате ли безопасно електрически удължител 
• Електрическият удължител естествено произвежда топлина, особено когато се използват уреди които 

черпят много енергия. Например – нагреватели,преси за коса и т.н. Намотаните и навити удължители 
трябва да са напълно развити когато се използват, за да се избегне прегряване.

• Никога не включвайте удължители един в друг на верига за да увеличите капацитета или дължината. 
Това само натоварва допълнително оригиналния контакт на стената.

• Никога не опъвайте удължители под килими или пътеки. Освен че излъчват топлина, предмети върху 
тях като столове, бюро или даже стъпването върху тях може да ги повреди и това да доведе до пожар.

Съвет 5 - Претоварвате ли контактите или удължителите си?

• Повечето хора използват удължители с 4 изхода за да могат да включват повече уреди. Въпреки че 
може да се включат 4 устройства това не винаги означава че е безопасно

• Никога не претоварвайте удължител, като включвате уреди които ще превишат максималният лимит 
на ток.

• Удължителят има 13амп предпазител в щепсела, за това само уред с 13амп предпазител като 
нагревател например може да се използва винаги. Ако използвате по-малки уреди които са 3 или 5амп 
вижте примерната картина на предишната страница.

Съвет 3 - Знаете ли че пожар може да започне от телефони и зарядни?

Съвет 7 - Обаждане на 999 по време на избухването на COVID-19 

• Ако трябва да се обаждате на Пожарната или друга спешна служба от 999 моля уверете се че сте 
информирали обаждания се дали има някой със симптоми на COVID-19 изолиран в имота.

• Ще ви помогнем но трябва да сме наясно за да се защитим съвестно. 

• Винаги зареждайте със зарядни които са оригиналните зарядни на вашия телефон, таблет, 
електронна цигара лаптоп или мобилни устройства.

• Има много фалшиви зарядни и е трудно да се разбере разликата, НИКОГА не оставяйте устройство 
да се зарежда във ваше отсъствие или с повредено зарядно.

• Никога не покривайте зарядни и устройства докато се зареждат – включително лаптопа ви и контакти 
до леглото си. 
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