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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 



Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających 
na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1)

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

2)

zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia;

3)

prowadzenie działań ratowniczych.







PRÓBNA EWAKUACJA 











ZASADA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZAISTNIENIA 
POŻARU 



UDZIELANIE PIERWSZEJ POMCY POSZKODOWANYM 
W WYPADKACH PRZY PRACY ORAZ W STANACH 

ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA 



• Zgodnie z kodeksem karnym: "Kto człowiekowi, znajdującemu się w 
położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej 
udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3".

• Stan zagrożenia życia to bardzo krótki okres czasu 4-8 sekund, 
w którym dochodzi do ustania czynności oddechowych i krążenia 
poszkodowanego. Jeżeli nie zostanie podjęta akcja ratunkowa -
reanimacyjna - podtrzymująca funkcje życiowe 

czyli oddychanie i krążenie, następuje śmierć.



Do stanów zagrożenia życia zaliczamy m.in.:

•atak serca - zawał
•udar mózgu
•rany
•krwotok
•ciało obce
•udławienie
•zatrucie
•załamanie kości
•wstrząs
•ukąszenia
•zaburzenia oddychania
• inne



PIERWSZA POMOC TO:

• zabezpieczenie miejsca wypadku,

• ocena stanu poszkodowanego,

• wezwanie wykwalifikowanej pomocy,

• udzielenie pomocy poszkodowanemu.



ZAPAMIĘTAJ
• poszkodowany dorosły człowiek: 30 ucisków w okolicę dwóch palców 

poniżej mostka. Uciskamy na głębokość 4-5 centymetrów tzn. na 1/3 
głębokości mostka z częstotliwością (nie ilość) 100 ucisków na minutę 
Po 30 uciskach wykonujemy 2 wdechy powietrza do płuc 
poszkodowanego.

• poszkodowane dziecko: 5 wdechów a następnie 30 ucisków jeden 
palce poniżej mostka, ucisk wykonujemy jedną ręką ! Częstotliwość 
100 na minutę. Ucisk na głębokość 2,5-3,5 cm

• poszkodowane niemowlę: 5 wdechów, 30 ucisków dwoma palcami 
na wysokości jednego palca poniżej linii sutkowej. Głębokość ucisku 
1,5-2,5 cm. Częstotliwość 100 ucisków na minutę.



• Warunkiem prawidłowej wentylacji płuc - wdech powietrza do płuc 
poszkodowanego jest prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych:

• energicznie odciągnij żuchwę do dołu (chwyć palcami obu rąk 
pod brodę, kciuki oprzyj o brodę i pociągnij ją ku klatce piersiowej)

• gdy żuchwa jest odsunięta ku dołowi (usta są otwarte) podciągnij z tej 
pozycji żuchwę ku górze (dolna warga jest wyżej niż górna)

• utrzymaj żuchwę w takiej pozycji i odegnij głowę do tyłu

• tak udrożnione drogi oddechowe przyjmą wdychane przez ciebie 
powietrze co bezpośrednio przełoży się na efektywną akcję 
reanimacyjną.



• Zapamiętaj też: niedrożność dróg oddechowych może być spowodowana 
ciałem obcym: krwią, śluzem, wymiocinami, sztucznym uzębieniem. 
Wówczas przed przystąpieniem do udrożnienia dróg oddechowych należy 
usunąć mechanicznie (palcem owiniętym chusteczką) ciało obce. Głowę 
należy ułożyć wówczas na bok, kącik ust (ten bliżej podłoża) odciągnąć 
ku dołowi aby ułatwić spłynięcie wydzielin na zewnątrz.

• W każdym przypadku co czwarty cykl reanimacyjny (uciski, 
wdech) sprawdzamy tętno i oddech.

• W sytuacji powrotu czynności oddechowo-krążeniowej zaprzestajemy 
czynności reanimacyjnej. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny a nadal 
oczekujemy na przybycie lekarza, chorego należy ułożyć w pozycji 
bezpiecznej.



• POZYCJA BEZPIECZNA:
• człowiek leży na brzuchu, głowa odgięta ku tyłowi ciała, przekręcona 

na bok (załóżmy że w lewą stronę)
• pod policzek podłóż rękę poszkodowanego (zapobiegnie 

to odwracaniu głowy) w naszym przypadku jest to lewy policzek i lewa 
ręka

• prawą kończynę górną ułóż zgiętą w stawie łokciowym, wysuń ją do 
tyłu - zapobiegnie to przewróceniu się ciała poszkodowanego na plecy

• kończyna dolna po stronie twarzy ( w naszym przypadku lewa) zgięta 
w kolanie i wysunięta ku przodowi

• druga kończyna (prawa) wyprostowana





Wzywanie pogotowia

• 1. Trzeba wybrać numer 999 i czekać na zgłoszenie dyspozytora.
2. Należy się przedstawić.
3. Jaki to rodzaj zdarzenia (wypadek samochodowy, nagłe 
zachorowanie) i jakie są zagrożenia.
4. Miejsce zdarzenia - określamy jak najdokładniej.
5. Liczbę poszkodowanych i w jakim są stanie.

• Następnie odpowiedz na pytania stawiane przez dyspozytora i czekaj 
na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia



Numery alarmowe to:

• 999 – Centrum Pogotowia Ratunkowego.
998 - Straż Pożarna.
997 - Policja.
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), prawie w całej 
Europie jest to telefon CPR, jednak w Polsce zwykle łączy z najbliższym 
komisariatem Policji.



POSTĘPOWANIE W STANACH ZAGROŻENIE ŻYCIA

RANY

• nie dopuścić do zakażenia - przykryć ranę jałowym materiałem 
opatrunkowym: gaza, chusta, rozłożone bandaże, lub jakimkolwiek 
innym materiałem chroniącym przed zanieczyszczeniem rany. 
Opanować krwotok czyli:

KRWOTOK

krwotok zewnętrzny:

• połóż poszkodowanego

• jeżeli krwawienie dotyczy kończyn unieś je do góry

• uciśnij kończynę nad raną, dłonią lub materiałem- zatamujesz krwotok



krwotok wewnętrzny:

• gdy chory blednie, jest zlany potem, staje się apatyczny -
prawdopodobnie uraz spowodował krwotok wewnętrzny. Jedyne 

co można wówczas zrobić to niezwłocznie wezwać pomoc i obłożyć 
miejsce urazu lodem

OMDLENIE

• poszkodowanemu należy rozpiąć ubranie (szczególnie poluźnić 
zapięcie wokół szyi), otworzyć okna, lub zapewnić dopływ powietrza. 
Nie wlewać do ust wody, zapewnić spokój, kontrolować stan 
przytomności poszkodowanego



Obowiązki pracodawcy
• Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o:
• zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na 

poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o 
regułach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu pracowników,

• działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń,

• pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i 
wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 
pracowników.

• Obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej 
pomocy spoczywa na pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić 
środki do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca ma w związku z tym 
obowiązek zorganizowania punktów pierwszej pomocy i apteczek w 
konsultacji z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami 
powierzenie obsługi punktów pierwszej pomocy i apteczek na każdej 
zmianie wyznaczonym pracownikom oraz przeszkolenie pracowników w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy.



Wyposażenie apteczki
• rękawiczki jednorazowe,
• maseczka do sztucznego oddychania,
• koc termiczny,
• gazy jałowe 1 m2,
• gazy jałowe 0,5 m2,
• gaziki jałowe,
• bandaże dziane (szer. 5, 10 i 15 cm),
• chusty trójkątne,
• plaster,
• siateczki do przytrzymywania opatrunków,
• nożyczki (ewentualnie skalpel),
• plastry z opatrunkiem,
Nawet najdroższa i najlepiej wyposażona apteczka stanie się bezużyteczna, 
jeśli nie znajdzie się osoba, która potrafi z niej korzystać.



Najczęstsze błędy w pierwszej pomocy

• nieudrożnienie dróg oddechowych poszkodowanego,

• zbyt krótki czas chłodzenia oparzeń,

• stosowanie niejałowych opatrunków na rany, samodzielne usuwanie 
ciał obcych,

• zbyt mocne dowiązywanie opatrunków w przypadku krwotoków.



Złote zasady pierwszej pomocy
1. Zanim rozpocznie się udzielanie pomocy należy zawsze zabezpieczyć 
miejsce wypadku (odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie 
niebezpiecznych przedmiotów znajdujących się w pobliżu itp.).
2. Czekając na przyjazd pogotowia, należy cały czas rozmawiać z 
poszkodowanym, pocieszać go i podtrzymywać na duchu.
3. W przypadku ustania czynności życiowych po około 4 minutach 
obumierają pierwsze komórki mózgu.
4. Podczas wykonywania Podstawowego Podtrzymywania Życia stosunek 
wdmuchnięć do ucisków na klatkę piersiową wynosił 2:15. Dotyczy to 
zarówno pomocy udzielanej przez jednego ratownika, jak i przez dwóch 
ratowników.
5. Najskuteczniejszą metodą badania oddechu osoby nieprzytomnej jest 
próba usłyszenia i wyczucia oddechu poszkodowanego, połączona z 
obserwacją ruchów klatki piersiowej.
6. W przypadku osób nieprzytomnych co jedną minutę należy kontrolować, 
czy mają zachowany oddech.



7. Poszkodowany nieprzytomny, leżący na plecach, może udusić się nie tylko 
ciałami obcymi, ale również własnym językiem. Aby tego uniknąć, należy 
odchylić głowę poszkodowanego do tyłu.

8. Przy krwawieniu z nosa głowę poszkodowanego należy pochylić do przodu, 
a nie do tyłu.

9. W przypadku krwotoków opatrunek należy zakładać wyłącznie w miejscu 
krwawienia, a nie powyżej lub poniżej tego miejsca.

10. Opaskę uciskową zakłada się wyłącznie w przypadku amputacji urazowej 
lub zmiażdżenia.

11. Poważnych zranień nie wolno samodzielnie odkażać ani oczyszczać. 
Należy je jedynie osłonić jałowym opatrunkiem i udać się do lekarza lub 
wezwać pogotowie.

12. Oparzenia należy chłodzić wodą. Czas chłodzenia musi być bardzo długi -
obecnie zaleca się 30 min.


