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BEZPIECZNIE Z FAJERWERKAMI
Już niedługo Sylwester i Nowy Rok. Będziemy go witać hucznie odpalając też fajerwerki. Apelujemy o
rozwagę podczas używania materiałów pirotechnicznych, chwila nieuwagi może skończyć się
tragedią.
Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.
Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne przeznaczone do sprzedaży powinny zawierać oznaczenia takie jak: nazwa produktu,
nazwę i adres producenta oraz polską instrukcję obsługi.
Aby nie doszło do tragedii chcielibyśmy przedstawić kilka zasad bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków:
- nie pozwalajmy dzieciom na samodzielne zaopatrywanie się w sztuczne ognie i fajerwerki oraz na samodzielne ich
używanie,
- wytłumaczmy naszym pociechom, że materiały pirotechniczne oprócz radości i wrażeń niosą ryzyko wypadku jeśli nie
przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa,
- jeśli kupujemy fajerwerki wymagajmy od sprzedawców dowodu ich atestowania i dopuszczenia do sprzedaży,
- sprawdzajmy termin ważności i uważnie czytajmy zalecenia producenta dotyczące obsługi,
- nie dajmy się skusić do kupna przeterminowanych lub wycofanych z obiegu,
- unikajmy kupowania na targowisku jeśli są niewiadomego pochodzenia,
- sprawdzajmy długość lontu, jeśli mamy wątpliwości że jest za krótki zrezygnujmy z odpalania,
- w czasie odpalania sztucznych ogni trzymajmy je z dala od twarzy, a przede wszystkim od oczu,
- jeżeli fajerwerk jest na kijku, przy odpalaniu nie trzymajmy go w ręku tylko włóżmy go do butelki,
- po odpaleniu petardy natychmiast ją odrzućmy od siebie aby nie wybuchła zbyt blisko nas,
- jeśli petarda nie odpaliła, nie majstrujmy przy niej, bezpiecznie będzie ją wyrzucić i wziąć następna,
- nie używajmy fajerwerków pod wpływem alkoholu,
●

nie odpalajmy fajerwerków w domu ani na balkonie.

Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi jest karane. Grozi za to kara aresztu, grzywny albo nagany.
Natomiast za sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych, grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.
Prosimy o zapoznanie się z apelem Wojewody Zachodniopomorskiego:
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=8403
Zespół Prasowy KWP w Szczecinie
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