ש :מהם הנחיות ההתנהגות בזמן שריפה?
ת :אם הדרך החוצה פנויה ,צאו החוצה מיד והזעיקו את לוחמי האש בטלפון .102
בצאתכם מהדירה הבוערת ,סגרו את דלת הכניסה אך אל תנעלו אותה.
אם אי אפשר לצאת החוצה ,רכזו את כל בני המשפחה במקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.
אסור לקפוץ מקומה גבוהה ,הזעיקו עזרה והמתינו לבוא הכבאים.
ברגע שיצאתם מהמבנה החוצה ,הישארו בחוץ .אל תחזרו אל המבנה בשום מצב ואל תעזבו
את המקום  -המידע שברשותכם חשוב מאוד ללוחמי האש.
ש :מהם ההנחיות אם אני לכוד בבית והוא עולה באש?
ת :הזעיקו את לוחמי האש בטלפון .102
יש ללכת בהליכה שפופה (העשן עולה למעלה) ,או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך
לרצפה לאורך הקיר ולחפש את היציאה הקרובה.
במידה ואין אפשרות לצאת ,יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם ,לסגור את הדלת ולפתוח
חלון לכניסת אוויר צח מבחוץ.
הגיעו לחלון והזעיקו עזרה ,צעקו ונופפו בבד לבן או צבעוני והמתינו לכוחות ההצלה,
בשום פנים ואופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!
ש :מה ההנחיות אם חדר המדרגות עולה באש ויש עשן?
ת :במידה ופרצה דליקה בחדר מדרגות ,אל תפתחו בשום אופן את הדלת ,גשו לדלת וגעו
בידית ,אם היא חמה ,אל תצאו החוצה!
מנעו מהאש והעשן לחדור לדירתכם בעזרת מגבת או שמיכה רטובה שתונח בתחתית
הדלת .במקרה הצורך ,כסו את הפה ואף במטלית רטובה ,גשו לחלון הקרוב ושאפו אויר צח.
עשן החודר למקום סגור הוא מסוכן ביותר! בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן
התכופפו או זחלו על הרצפה למניעת שאיפת עשן.
ש :האם השריפות הן הצתות מכוונות?
ת :משטרת ישראל בוחנת את האפשרות למקרי הצתה.
ש :איך אדע אם עליי להתפנות?
ת :הודעה על פינוי עקב אירוע שריפה יפורסם בכלל אמצעי התקשורת על ידי משטרת
ישראל והרשות המקומית.
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ש :אני קשיש /בעל מוגבלות ואיני יכול להתפנות באופן עצמאי .מה עליי לעשות?
ת :במידה ואין ביכולתך להתפנות באופן עצמאי הנך יכול להיעזר בשכנים או להתקשר
למוקד  100לבקשת סיוע.
ש :מה הציוד שנדרש לקחת בעת עזיבת הבית?
ת :ביציאה מהבית ,קחו עמכם תיק אישי עם ציוד בסיסי ליממה הקרובה ,מסמכים מזהים
ותרופות ,ודברים ייחודיים בהתאם למאפייני המשפחה.
ש :מה אני נדרש לעשות בעת עזיבתי את הבית?
ת :בצאתכם מהבית :יש לסגור את בלוני הגז ,להוריד מתג חשמל ראשי ולנעול את הבית.
ש :לאן מפונים אזרחים שביתם נפגע?
ת :תושבים שביתם נפגע והונחו להתפנות על פי הנחיות כוחות החירום והביטחון יופנו
למרכזי קליטה בהם יקבלו מענה זמני להם ולבני משפחתם עד אשר יוכלו לחזור לבתיהם.
ש :כמה זמן נשהה במרכז הקליטה?
ת :כוחות החירום והביטחון עושים כל שניתן לטפל באירוע על מנת שתוכלו לחזור לבתיכם
בהקדם האפשרי.
ש :מה יש במרכזי הקליטה אליהם אנו מתפנים?
ת :מרכזי הקליטה נועדו על מנת לתת מענה לשהיית כל בני המשפחה עד שתתאפשר חזרה
לביתכם .במרכז הקליטה יינתנו אמצעים ללינה (מזרנים ושמיכות) וציוד בסיסי נוסף (מזון
שתייה וכד').
ש :למי עליי לפנות אם ביתי נפגע?
ת :במידה ונגרם נזק בביתך ,עליך לפנות לרשות המקומית בטלפון .106
ש :במידה והתפניתי מהבית ונשארו בביתי חפצים או בעלי חיים מה עליי לעשות?
ת :חל איסור על תושבי השכונות שפונו לחזור לביתם עד להודעה חדשה .החזרה לבתים
מסכנת חיים.
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ש :האם השריפה יכולה להתפשט ולהגיע גם לשכונה שלי?
ת :אירוע שריפה יכול להתפשט ,ועל כן אם קיים מוקד שריפה בסביבת מגוריך עליך להיות
בהאזנה לאמצעי התקשורת ולהישמע להנחיות כוחות החירום והביטחון.
ש :מה אני צריך לעשות במידה ואני מבחין בשריפה בשטח פתוח?
ת :במידה ואתה רואה שריפה בשטח פתוח ,עליך להתקשר למוקד  ,102להתרחק משטח
האירוע ולהרחיק אחרים.
ש :היכן אני יכול להתעדכן בנושא חסימת צירים?
ת :למידע בנושא פתיחת וחסימת צירים ניתן להתקשר למוקד .110
ש :האם אפשר להתנדב ,לתרום או לארח משפחות שפונו מבתיהם?
ת :ניתן לפנות למוקד הרשות המקומית ולהציע את עזרתכם.
ש :אני איש מילואים של פיקוד העורף ורוצה להתגייס ,איך אני עושה זאת?
ת :ניתן לפנות למוקד השירות לאנשי המילואים של פיקוד העורף בטלפון *עורף (*.)9279
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