
Шалость детей с огнем - причина пожара 

 Сотрудники ЧС призывает взрослых и родителей соблюдать правила 

пожарной безопасности и помнить о том, что они ответственны не только за свою 

жизнь, но и за жизнь детей. Поэтому, не следует оставлять малолетних детей без 

присмотра. Необходимо повторить с ним правила пожарной безопасности и 

напомнить, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Кроме того, нельзя 

поручать растопку печи детям. А уходя из дома, обязательно выключать все 

электроприборы. 

 И еще следует знать, что если пожар произошел в результате детской шалости 

с огнем с причинением материального ущерба, то родители несут за это 

ответственность в установленном законом порядке. 

 Наиболее распространены среди школьников игры, связанные с разведением 

костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно разводят 

костры вблизи строений, в лесу, поджигают спички. Увлекшись игрой, они 

забывают потушить костер. Это приводит к пожарам. 

 Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для 

этого такие места, где можно надежно спрятаться. При появлении взрослых или 

родителей, они, пытаясь скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, 

не думая, что от этого может произойти пожар. 

 Взрослые должны не только предостеречь детей от пожаров, но и научить 

действовать в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо 

делать во время пожара, чтобы уцелеть. 

 При возникновении пожара ребенок должен знать, что делать, как ему 

действовать. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "101" 

( с сотового), сообщив точный адрес. А если рядом есть взрослые, сразу звать их на 

помощь. Если горение только началось, то его легко затушить водой, или, накрыв 

толстым одеялом, покрывалом, или же забросав песком. Если нет возможности 

справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то нужно срочно 

покинуть помещение. 

Первое, на чем необходимо заострить внимание Ваших детей, это правила 

поведения при пожаре. 

Не следует: 

 оставаться в доме или квартире, прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и 

т.п. (такое поведение характерно для малолетних); 

 заниматься самостоятельным тушением пожара; 

 рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

 распахивать настежь окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

 спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам; 

 выпрыгивать из окон верхних этажей; 

 пытаться выйти через задымленную лестничную клетку, если пожар произошел вне 

квартиры; 

 пользоваться лифтом. 

     Ребенок должен знать номера, по которым можно вызвать пожарных: «101», 

«112»  

При вызове ему будет нужно назвать точное место пожара, если он произошел дома 

- точный адрес. Если у ребенка есть возможность покинуть помещение, в котором 

произошел пожар, он должен ею незамедлительно воспользоваться и привлечь 



внимание взрослых. Если нет возможности убежать из горящей квартиры и вызвать 

пожарных, необходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из 

приоткрытого окна.  Дети должны знать, что при пожаре большую опасность 

представляет не только огонь, но и дым. Перемещаться к выходу нужно 

пригнувшись или ползком. Если есть возможность, нужно смочить водой одежду, 

накрыть голову мокрой тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в помещение, 

где начался пожар. Это поможет задержать проникновение дыма.      Но самое 

главное, что должны усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение правил пожарной 

безопасности, не допускающее необдуманных поступков и игр с огнем.    Практика 

показывает, что люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют 

малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность 

приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать причиной их 

возникновения. 

     

       В очередной раз напоминаем родителям – не оставляйте малолетних детей 

одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в 

недоступные для детей места. 

     Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям – 

не игрушка». Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути 

эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, 

выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балалардың отпен ойнауы-өрттің себебі 

 

ТЖ қызметкерлері ересектер мен ата-аналарды өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға 

және олардың тек өз өмірі үшін ғана емес, балалардың өмірі үшін де жауапты 

екенін есте сақтауға шақырады. Сондықтан жас балаларды қараусыз қалдыруға 

болмайды. Олармен өрт қауіпсіздігі ережелерін қайталап, сіріңкелермен және 

оттықтармен ойнауға болмайтынын еске салу қажет. Сонымен қатар, пешті жағуды 

балаларға тапсыруға болмайды. Үйден шыққан кезде барлық электр құрылғыларын 

өшіруді ұмытпаңыз. 

Сондай-ақ, егер өрт балалардың отпен ойнауының нәтижесінде материалдық залал 

келтіріліп орын алса, онда ата-аналар бұл үшін заңда белгіленген тәртіппен жауап 

береді. 

Оқушылар арасында от жағуға байланысты ойындар жиі кездеседі. Олардың 

қауіптілігі мынада, балалар жиі өз еркімен құрылыстардың жанында, орманда от 

жағып, сіріңке жағып жібереді. Ойынға қатысқаннан кейін олар отты сөндіруді 

ұмытып кетеді. Бұл өртке әкеледі. 

Көбінесе ересектерге еліктей отырып, балалар жасырын темекі шегуді бастайды. 

Ересектер немесе ата-аналар пайда болған кезде, олар өздерінің қателіктерін 

жасыруға тырысып, өрт шығуы мүмкін деп ойламай, сөндірілмеген темекіні 

лақтырып тастайды. 

Ересектер балаларды өрттен сақтандырып қана қоймай, өрт болған жағдайда 

әрекет етуге үйретуі керек. Өйткені балалар көбінесе өрт кезінде аман қалу үшін не 

істеу керектігін білмейді. 

Өрт шыққан жағдайда бала не істеу керектігін, қалай әрекет ету керектігін білуі тиіс. 

Нақты мекенжайын хабарлай отырып, дереу "101" телефоны бойынша ( ұялы 

телефоннан) өрт күзетін шақыру қажет. Егер жақын жерде ересектер болса, оларды 

дереу көмекке шақырыңыз. Егер өрт жаңа ғана басталса, онда оны оңай сумен, 

немесе,  қалың көрпемен, вуаль немесе құммен сөндіру қажет. Егер отпен күресу 

мүмкін болмаса және өрт қауіпті мөлшерде болса, онда сіз тез арада бөлмеден 

кетуіңіз керек. 

Сіздің балаларыңыздың назарын ен бірінші өрт кезіндегі мінез-құлық ережелеріне 

аудару керек. 

Рұқсат етілмейді: 

үйде немесе пәтерде болуға, шкафтарда, қоймаларда, төсек астында жасырынуға 

және т. б. (бұл мінез-құлық кәмелетке толмағандарға тән); 

өртті өз бетінше сөндірумен айналысуға; 

мүлікті үнемдеу арқылы өз өміріңізді қатерге тігуге; 

есіктерді және терезелерді айқара ашуға (бұл өртті арттырады  және жануды 

күшейтеді); 

жіппен, ормалмен, су құбырларымен түсуге; 

жоғарғы қабаттардың терезелерінен секіруге; 



егер өрт пәтерден тыс жерде болса, түтінделген өтпелерден баспалдақ арқылы 

шығуға ; 

лифт пайдалануға. 

Балалар өрт сөндірушілерді шақыруға болатын нөмірлерді білуі тиіс: "101", "112" 

Қоңырау шалған кезде оған өрттің нақты орнын, егер ол үйде болса - нақты мекен-

жайын айту керек. Егер баланың өрт болған бөлмеден кетуге мүмкіндігі болса, ол 

оны дереу пайдаланып, ересектердің назарын аударуы керек. Егер жанып жатқан 

пәтерден қашып, өрт сөндірушілерді шақыруға мүмкіндік болмаса, көршілер мен 

өтіп бара жатқан адамдарды ашық терезеден көмекке  шақыру керек. Балалар өрт 

кезінде от қана емес, түтін де үлкен қауіп төндіретінін білуі керек. Шығуға қарай 

еңкейіп немесе еңбектеп қозғалу керек. Мүмкін болса, киімді сумен сулаңыз, 

басыңызды дымқыл шүберекпен жабыңыз. Өрт басталған бөлменің есігін мықтап 

жабу керек. Бұл түтіннің бөлмеге енуін кешіктіруге көмектеседі. Бірақ сіздің 

балаларыңыздың білуі тиіс ең бастысы-өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау, 

ойланбай жасалған әрекеттер мен отпен ойнауға жол бермеу. Тәжірибе 

көрсеткендей, адамдар сіріңкелерді балаларға қолжетімді жерлерде сақтайды, жас 

балаларды қараусыз жалғыз қалдырады. Мұндай немқұрайлылық әрдайым 

өрттерге әкелмесе де, осы ережелерден кез-келген ауытқу олардың пайда болуына 

әкелуі мүмкін. 

 

Ата-аналарға тағы да ескертеміз-жас балаларды үйде қараусыз қалдырмаңыз, 

көрнекті жерден сіріңкелерді, оттықтарды балалардың қолы жетпейтін жерлерге 

алып тастаңыз. 

Балалармен " сіріңкелер- балаларға арналған ойыншық емес"тақырыбында 

сөйлесуді ұмытпаңыз. Өрт қандай салдарға әкелетінін, кез-келген штаттан тыс 

жағдай туындаған кезде эвакуацияның қандай жолдары бар екенін айтыңыз. 

Әрине, балалармен шұғыл қоңырау шалу телефондарын жатқа біліңіз. 


