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נערכים לקיץ-הנחיות בטיחות אש
בכל שנה מכלה האש אלפי דונמים של חורש טבעי ויער מאוצרות הטבע של מדינתנו וגורמת לנזקים ברכוש ולעיתים
אף גובה חיי אדם .רשות הארצית לכבאות והצלה מחוז צפון משקיעה משאבים רבים על מנת למנוע את התפשטות
השריפות ולתת מענה הולם לכל אירוע.
מלקחי העבר אנו פונים אל ראשי המועצות ,מזכירי הישובים ולכל התושבים וזאת ועל מנת להתכונן טוב יותר
לבאות ולכן יש לבצע הערכות לקראת הקיץ ואנו משתפים אתכם במספר הנחיות בסיסיות ופשוטות שיכולות למנוע
שריפה ,התפשטותה ואף להציל חיים ולצמצמם את נזקי הרכוש.
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ביצוע קו חייץ היקפי מסביב לישוב ברוחב של כ  6מ' למניעת התפשטות השריפה מהשדות ,יערות אל
תוך הישוב ומהישוב החוצה.
ניכוש הצמחייה היבשה בצדיי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי הגישה בשדות ובשטחים המעובדים.
ניקוי השטח והקמת קו חייץ מסביב למתקני המשק :מתבנים ,רפתות ,לולים וכו'
ניכוש הצמחייה היבשה בשטח השדרות והחורשות שבתחום הישוב.
סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה מסביב לבתים פרטיים ,בתי עסק ,ומוסדות ציבור ,בכדי
למנוע את הולכת האש לתוך המבנים.
הרחקת עצים וצמחיה ממרפסות ,גגות וחלונות הבתים אשר יכולים להוליך את האש אל תוך המבנה.
הכנת אמצעי כיבוי  :עמדת כיבוי הכוללת ברז כיבוי ,זרנוקים ,מזנק ,מחבט כיבוי ,מרסס גב.
בדיקת כל ברזי הכיבוי הכוללים :לחצי מים ,שלמותם ,חשיפתם ופתיחת דרכי גישה.
הקמת צוות חירום מקומי לכיבוי שריפות המושתת על מתנדבים ,להתערבות ראשונית ולכבותה בעודה
באיבה ,למנוע את התפשטותה ולסיוע לחברי הקהילה בעת אירוע שריפה.
לוודא את מוכנות הצוות ע"י חלוקת תפקידים ,לערוך פעולות הדרכה בשימוש בציוד כיבוי אש ובסדר
הפעולות הנכון במגוון אירועי השריפה בישובים.
לוודא כי לא ימצאו חומרים מסוכנים או חומרים דליקים המהווים מטען אש בשטחים החקלאיים,
בחצרות הבתים ובשטחים הציבוריים ,לרבות באזורי פסי האש ,אלא יאוחסנו ויוחזקו בהתאם לנהלים.
שריפות יזומות :יבוצעו לפי הנהלים באישור משרד החקלאות ובתאום ופיקוח עם שרותי הכבאות ,אין
להבעיר שריפה יזומה בימי שרב וסופות.

מה עושים כשפורצת שריפה ?
 .1בפרוץ שריפה -יש לפעול מיד לכיבוייה ובמקביל להזעיק מיד את שירותי הכבאות -בטלפון .102
 .2בדיווח יש לציין מקום מדויק של השריפה ,לתאר מה בוער )בית ,יער ,קוצים ,מזבלה( ,דרכי גישה
למקום והכוונת ציוותי הכיבוי.
 .3אם אנכם יכולים להשתלט על הדליקה ,פנו את האזור והזהירו את האזרחים בסביבתכם.
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