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Túto bro#úrku pre Vás pripravila spolo!nos" JKBOZ s.r.o.
s odbornou podporou a garanciou Okresného

riadite$stva hasi!ského a záchranného zboru Prievidza.

Okresné riadite$stvo - Hasi!sk% a záchrann% zbor
R%chla zdravotná slu#ba
Polícia

Pohotovostná slu#ba elektrární, D. Dlaba!a 23, &ilina

Havarijná slu#ba vodární, V. Klementisa 52, Prievidza

Pohotovostná slu#ba plynární, Závodská cesta 26, &ilina
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V prípade otázok nás kedyko$vek kontaktujte na:
jkboz@jkboz.sk; 0907 304 514, 0917 483 044

Nováckeho 4/A, 971 01 Prievidza, tel. !.: 046 54 00 601, 046 54 00 599, 0907 304 514, 0917 483 044, e-mail: jkboz@jkboz.sk

Aj VyAj VyAj Vy
mô!ete

!ivot
zachráni"zachráni"

majetok, zdravie, !ivot...
Viete ako???

Táto bro!úrka Vás to nau#í.Táto bro!úrka Vás to nau#í.



bezpe!nos" pri práci, ochrana pred po#iarmi bezpe!nos" pri práci, ochrana pred po#iarmi

Hasenie vznikajúceho po!iaru:
Ak správne zareagujete pri vzniku po#iaru a pokúsite sa ho uhasi" 
prenosn$m hasiacim prístrojom, doká#ete zachráni" ve%mi ve%a.
Hasiaci prístroj nájdete na stene, na schodisku alebo v takejto skrinke.

Rozdelenie hor"av#ch látok:

1.) Hasiaci prístroj prinesiete na miesto po#iaru za !ervenú páku ventilu.
2.) Vytiahnete zais"ovací kolík, !ím uvo%níte ventil.
3.) Prúdni!ku, ktorá je na konci hadice nasmerujete na horiacu látku.
4.) Zatla!ením páky ventilu za!ne prístroj strieka" hasiacu látku
      a pokrytím povrchu horiacej látky uhasíte po#iar.

Látky pevné, horiace plame$om, alebo tlejúce (okrem kovov):
napr.: drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma

Látky kvapalné, horiace plame$om: napr.: a) benzín, olej, benzol, 
lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode

Látky plynné, horiace plame$om:
napr.: metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

Na ka#dom hasiacom prístroji sú vyobrazené príslu&né ikony látok,
ktoré je mo#né dan$m hasiacim prístrojom hasi".

Pozor, aby ste vodou nehasili hor"avé kvapaliny alebo elektrické zariadenia !!!

Hasenie nástenn#m hydrantom:ntoom:
1.) Otvorte hydrantovú skri'u
2.) Natiahnite hadicu a# k oh'u
3.) Otvorte hydrantov$ ventil
4.) Otvorte prúdnicu a prúdom vody
      uhaste po#iar.

Poskytnutie prvej pomoci zranenej osobe:
1. Krvácanie
Ranu zakryte sterilnou gázou a pevne obvia#te obväzom.
Ak obväz r$chlo presakuje, stla!te rukou kon!atinu a nadvihnite
Pri krvácaní z nosa alebo z úst dajte hlavu do polohy naboku!

2. Bezvedomie
Zistite, !i d$cha. Ak ned$cha, uvo%nite d$chacie cesty a za!nite s nepriamou
masá#ou srdca a následne záchrann$mi dychmi v pomere 30 : 2.
U detí sa za!ína 5 záchrann$mi dychmi a pokra!uje ako u dospel$ch.
Ak d$cha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vá#ne poranenia,
dajte raneného do stabilizovanej polohy.

3. Podozrenie na poranenie chrbtice
Ranenému znehybnite hlavu a ak to nie je nevyhnutné viac ním neh$bte.

4. Poranenie hrudníka a brucha
Poranenie zakryte sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevy"ahujte!
Zraneného prikryte. Nepodávajte mu jes" ani pi"!

5. Zlomeniny
Kon!atinu nenaprávajte. Znehybnite ju pevn$m materiálom (k(b nad a pod 
zlomeninou)

6. Popáleniny
Popálen$ch miest sa nikdy nedot$kajte! Prilepené &atstvo z rany neodstra'ujte!
Postihnuté miesta sterilne prekryte.


