
Пажарная бяспека 

 

У Ашмянскім раѐне ўсімі ўпаўнаважанымі службамі праводзіцца 

комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на прафілактыку пажараў, гібелі і 

траўміравання грамадзян у агні. У рамках дадзеных мерапрыемстваў 

арганізоўваюцца выступленні ў працоўных калектывах прадпрыемстваў і 

арганізацый, у навучальных установах лекцыі і размовы аб неабходнасці 

прытрымлівання патрабаванняў правіл пажарнай бяспекі, аб магчымых 

наступствах іх парушэння. 

Агонь – гэта стыхія, якая не выбірае да каго прыйсці. Калі агонь 

выйшаў з-пад кантролю, то пакутуе ўсѐ. З-за патуральніцкага дачынення да 

пытанняў бяспекі гінуць людзі. 

Як правіла, асноўнай прычынай пажараў і гібелі людзей у агні 

з'яўляецца неасцярожны зварот з агнѐм. Горка ўсведамляць, што ў большасці 

выпадкаў падобныя трагедыі адбываюцца з-за курцоў, якія выпіваюць. 

Таксама пажары адбываюцца з-за парушэнняў правіл ладу і эксплуатацыі 

пячэй і парушэнняў правіл ладу і эксплуатацыі электраабсталявання і 

бытавых электрапрыбораў. Маюць месца выпадкі, калі прычынай пажараў 

становіцца дзіцячае свавольства з агнѐм.   

Да смерці людзей на пажары прыводзіць іх бестурботнасць, п'янства і 

ігнараванне элементарных правіл пажарнай бяспекі, гэта іх асабісты выбар і 

выпадковасцю тое што адбылося наўрад можна назваць. Але адно, калі 

чалавек вырашае сам за сябе, а зусім другое, калі ў агні гінуць другія 

безабаронныя грамадзяне і дзеці, якія бестурботна і злачынна пакінуты сам-

насам з бядой. 

Якая б ні была прычына пажару – ужо нішто не верне да жыцця 

загінуўшага ў  агні чалавека, а адказнасць за тое што адбылося,  ляжыць 

толькі на нас саміх. Прытрымліванне элементарных правіл паводзін пры 

звароце з агнѐм і патрабаванне такiх жа паводзін ад навакольных дапаможа 

пазбегнуць трагедыі.  

У наступленні навагодніх свят трэба звярнуць увагу на асцярожны 

зварот з піратэхнічнымі сродкамі, усемагчымымі хлапушкамі, петардамі, 

салютамі, і прытрымліванне інструкцый у звароце з імі, каб у разгар свята, 

або пасля яго не аказацца самаму або па нечай бесталковасці ў лячэбнай 

установе са шматлікімі апѐкамі.      

Прытрымліванне правіл пажарнай бяспекі на вытворчасці і ў быце, 

зладжаныя і правільныя паводзіны пры ўзнікненні надзвычайных сітуацый і 

ўменне прыняць магчымыя меры па прадухіленні пажараў, стануць станам 

вашай бяспекі.     
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