הודעה לתושבים

זהירות בל”ג בעומר
מונעת אסון !

להלן הנחיות שירותי הכבאות והעירייה בעניין בטיחות אש והבערת מדורות בל”ג בעומר

אסור להקים מדורות גבוהות(מעל  1.80מטר) מסיבות בטיחותיות ועקב זיהום
אויר אנא הקפידו על הנחיה זו!

עשה!

א מיקום המדורה ייקבע בשטח נקי מקוצים ומעשבים,
במרחק ביטחון סביר ממבנים ומתקנים.
א יש לגדר באבנים סביב למדורה כדי למנוע מילדים
להתקרב לאש.
א יש למנות בוגר שיהיה אחראי על הבערת המדורה וישגיח
על הילדים.
א יש להרחיק כל חומר דליק מהמדורה ואסור בתכלית
האיסור להחזיק בקרבת האש דלק ו/או מיכלי גז.
א מומלץ לנעול נעליים סגורות ,בגדים ארוכים ,להגנה על
הגוף מפני גיצים וגחלים ,וכן מעקיצות זוחלים ושרצים
ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.
א הדלקת המדורה תיעשה באמצעות לפיד מתאים ע”י בוגר,
תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.
א הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות
מירבית.
א יש להחזיק בקרבת המדורה  2דליי מים מלאים למקרה של
התפשטות שריפה.

אל תעשה!

א אין להתיז דלק על האש הבוערת! פעולה זו מסוכנת מאוד
ועלולה לגרום לפגיעה בנפש.
א אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה הבוערת מיכלי
תרסיס ,חזיזים או קליעי נשק העלולים להתפוצץ ולפגוע
ביושבים סביב למדורה.
א אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת
עצים ושיחים ,או במתקני דלק.
א אין לישון בתוך שקי שינה סגורים סמוך למדורה ,מחשש
למלכודת אש.

במקרה של פגיעה

א אם האש אחזה בבגדיך ,עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע
והתגלגל מספר פעמים .ניתן להשתמש בשמיכה או
במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.
א כוויה בגוף אדם יש לקק מיד (במי ברז) ולהעביר את
הנפגע לטיפול רפואי.
בסיום ,יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה ,ע”י שפיכת
חול או מים.

העירייה מאפשרת הבערת מדורות אך ורק באזורים
המפורטים שלהלן:
שכונת טל
 .1רח’ ז’בוטינסקי בסמוך לפארק ז’בוטינסקי
 .2רח’ ז’בוטינסקי מאחורי המרכז המסחרי
 .3רח’ ז’בוטינסקי פינת קיבוץ גלויות
נווה אפק
 .1בשכונה הצבאית – בין רח’ הקשת לאיילון ברחבה
 .2בשכונה האזרחית – רח’ ה’ באייר  76ברחבה
 .3בשכונה האזרחית -רח’ ה’ באייר  100ברחבה
מצפה אפק
.1רח’ רמת הגולן – פינת שיר השירים ליד המקלט
שכונת הרקפות
.1בסוף רחוב הבנים
 .2רח’ הגליל ושלוחותיו ,בסוף הרחבה
 .3רח’ שילה – ליד בית הכנסת הגדול
 .4רח’ שילה  -ליד מועדון גמלאי קבע בשטח הפתוח .
 .5רח’ רש”י  - 120ברחבה
שכונת צה”ל
 .1מאחורי רח’ יהושע בן נון לכל אורכו
 .2רח’ הרב דוד חג’בי
 .3רח’ נתן שאול – במגרש הכדורגל
שכונת אביב
 .1רח’ ג’ון קנדי – ברחבה ליד רח’ הטייס
 .2רח’ החמישה פינת רח’ המתמיד – ברחבה
 .3בסוף רחוב הטייס
גבעת הסלעים
 ,1בסוף רחוב נתן שאול
שכונת שבזי
 .1רח’ האצ”ל
 .2רח’ מעודה ,ספיר -ברחבה
 .3רח’ הלח”י – ברחבה ליד מכון מים
שכונת רמב”ם
 .1רח’ מלאכי – ברחבה
 .2רח’ הקטר
 .3רח’ יצהרי
 .4רח’ גלוסקא
.5רח’ הרכבת פינת המסילה

תודה על שיתוף הפעולה
ובילוי נעים!
www.rosh-haayin.muni.il

כיוון חדש

זכרו! במקרה של שריפה ,יש לפעול מיד לכיבויה
ובמקביל לטלפן  102לתחנת מכבי אש.

חל איסור מוחלט להבעיר מדורות
בחורשות ,ביערות ובגנים ציבוריים

