להלן מספר כללי בטיחות שיעזרו לנו לעבור את "לג בעומר בשלום
השמירה על הבטיחות בחג:

1.איסוף הקרשים:
אין לאסוף קרשים עם מסמרים ודברים בולטים שעלולים להיחתך ולהיפצע
מהם.
אין להיכנס לשדות עזובים מחשש לנחשים.
אין להיכנס לאתרי בניה מחשש לנפילות ,חבורות וחתכים.

2.תהליך הקמת המדורה:
מיקום המדורה ייעשה בשטח נקי מקוצים ועשבים.
אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים או
מתקני דלק.
יש לוודא שהמרחק מהמדורה השכנה גדול מספיק.
אין להעמיד את הקרשים לגובה גבוה מדי מכיוון שהם עלולים לפול בעת
התלקחותם ולגרום לפגיעות.
מומלץ לגדר את המדורה באבנים על מנת שהאש לא תתפשט ,האבנים יהוו
גם מחסום לכניסת הילדים לשטח המסוכן.
מומלץ לנעול נעליים גבוהות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה
להגנה על הגוף מפני גיצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים הנמשכים
אל חום המדורה.
הבערת מדורה בחורשות וביערות מותרת רק במקומות מסומנים ,המיועדים
למטרה זו.
רצוי להצטייד בטלפון סלולארי או לוודא שבקרבת מקום נמצא טלפון
שממנו אפשר יהיה להתקשר למכבי אש או אמבולנס בעת הצורך.
יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה.
יש להחזיק בקרבת המדורה  2דליי מים מלאים למקרה של התפשטות
שריפה.

ועכשיו לחגיגה עצמה
במהלך המדורה :

את האש מומלץ להדליק בעזרת טבליות  ZIPאו בכל חומר אחר שהכמות
בו מדודה על מנת למנוע סיכון התלקחות הכרוך בשימוש בחומר הדלקה
נוזלי .בסיום ההדלקה אין להשאיר את חומרי ההדלקה בשטח ולהרחיקם
מהישג ידם של הילדים.
אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה בוערת מיכל תרסיס ,חזיזים ,או קליעי
נשק העלולים להתפוצץ ולפגוע ביושבים סביב המדורה.
הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות מרבית.
אין להתיז דלק או חומר הדלקה נוזלי על האש הבוערת .פעולה זו מסוכנת
מאוד ועלולה לגרום להתלקחות בני אדם.
יש להרחיק את הילדים ממקור האש על מנת למנוע כוויה .אין להשאיר את
הילדים ללא השגחה אפילו לרגע ,רגע זה הרבה זמן.
אם אחזה אש בבגדיך ,עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע והתגלגל מספר
פעמים .ניתן להשתמש בשמיכה או במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
אין לישון בתוך שקי שינה סגורים סמוך למדורה ,מחשש למלכודת אש .
במקרה של כוויה יש לשפוך אך ורק מי ברז על הכוויה ולהעביר את הנפגע
לטיפול רפואי.

מסביב למדורה
הפעלות ופעילויות יש לבצע לצד המדורה ולא מסביבה .לפני הגשתם
לילדים יש לוודא שהם אינם חמים מדי לאכילה .תפוחי-אדמה ובצלים חמים
עלולים לגרום לכוויות קשות בפה.
את תפוחי-האדמה והבצלים מומלץ להשחיל על חוט תיל .הכנסתם
"י מבוגר .בסיום הקומזיץ:
והוצאתם מהאש תעשה ע
יש לכבות היטב את המדורה ,לפזר עליה חול או לשפוך מים על הגחלים.
כאשר עוזבים את מקום המדורה ,יש לוודא שהאש אכן כבויה ,ולא נותרו
גחלים בוערים .

במקרה של סכנת התפשטות שריפה יש להזעיק מיד את שירותי
הכבאות בטלפון מספר .202
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עם פרוץ שריפה יש לבצע את הפעילויות הבאות

א .כיבוי השריפה באמצעים הבאים ועפ"י סדר העדיפות הבא:
 )1מטפים – פינוי כל האנשים הנמצאים בסמוך וכיבוי השריפה.
 )2גלגלונים – ניתוק זרם החשמל בכל המבנה ואז שימוש מבוקר במים
למקור האש.
ב .אם לא מצליחים לכבות את האש או שהשריפה מתפשטת או שמגלים
את השריפה
בשלב מאוחר ,יש להזעיק במיידי את כיבוי אש טל.102 :
( הזמן בין הניסיון לכבות את השריפה ועד אזעקת מכבי אש הינו קצר
ביותר ,שניות
או לכל היותר עד מס' דקות בודדות ,בהתאם לאירוע).
ג .במקביל יש לעדכן את מנהל האגף  /מחלקה ולדווח למוקד העירוני טל:
.101
ד .מנהל האגף  /מחלקה  /מוס"ח ימשיך לטפל באירוע ויעקוב בהתאם
לצורך ,כולל
דיווח עפ"י הצורך :הנהלת העיר ,משטרה ,חב' חשמל ,בטחון ,ממונה
בטיחות וכד'.
ה .שריפה בלילה או כאשר המתקן סגור ידווחו למוקד העירוני ויטופלו
בהתאם.
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מנהלי אגפים  /מחלקות  /מוסדות חינוך בעירייה
הרצל טובלי
ממונה בטיחות עירוני

