Резюме

Прекарваме живота си в сгради
Да ги направим пожаробезопасни
15 организации, представляващи експерти от различни краища на Европа, призовават европейските
институции и държавите членки да разработят Европейска стратегия за пожарна безопасност,
която осигурява координиран подход за пожарна безопасност.
Защо? Защото вярваме в подобряването на пожарната безопасност в сградите за всеки човек,
независимо дали живее или посещава Европейския съюз. 90% от времето си прекарваме в сгради.
Като осигуряваме по-безопасна среда, ние оказваме положително влияние върху икономиката,
околната среда, здравето и благосъстоянието на цялото общество. Това може да бъде постигнато
само посредством координиран подход за пожарна безопасност на равнище ЕС.
Пожарите в сградите засягат хората: всеки ден в ЕС има поне 5 000 пожара и повечето засягат
семейства и общности, понякога за цял живот. Всяка година в Европа около 70 000 човека биват
приети в болници със сериозни наранявани, свързани с пожари. В световен мащаб 30% от случаите
на наранявания и смъртните случаи, в резултат от пожар, са при деца. Пожарникарите са сериозно
засегнати с до 14 различни вида рак, които ги засягат по-често в сравнение с останалите хора.
Пожарите в сградите засягат околната среда: пожарите причиняват сериозно замърсяване на
въздуха. Те унищожават материали и повишават въглеродните емисии, сериозно предизвикателство
за устойчивото управление на ресурсите. Ние вярваме, че за да бъдат устойчиви, сградите трябва да
бъдат огнеупорни. Те не трябва да горят или върху тях да има сериозни щети от пожар.
Пожарите в сградите имат цена: всяка година щетите при пожари струват 126 млрд. евро. За
европейските държави това е 1% от техния БВП. Пожарите могат да доведат до сериозни щети при
инфраструктурата, загуба на данни или материални запаси, по-слаба производителност,
безработица на персонал и дори банкрут.
Нашите сгради се променят: проектите на новите сгради често включват открити пространства с помалко прегради като врати и стени, и използват нови методи за строителство. Сградите са с все подобра изолация и херметичност, с повече запалими материали по фасадата и конструкцията на
сградата. В нашите мебели и друго обзавеждане също има повече запалими материали. Тези
промени допринасят пожари в сградите да се разрастват по-бързо от когато и да било преди и да
стават по-опасни. Ако пожарната безопасност не се приеме за основна част от устойчивостта,
сградите на бъдещето ще бъдат по-слабо огнеупорни по отношение на най-старата им заплаха огъня!
Заедно можем да променим това: държавите — членки на ЕС могат да си сътрудничат при
пожарната безопасност. Европейската комисия може да координира със своите дирекции – от
правосъдие, през образование, енергетика и останалите – установяването на Европейска стратегия
за пожарна безопасност, която ще позволи на европейските държави да:
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събират сравними
данни

споделят найдобри практики

3
задават визия за
пожарна безопасност в
сградите

Започнете промяната като се присъедините към нашия призив за действие: споделят, туитват,
харесват, публикуват в блогове, говорят за кампанията, която може да последвате на
http://bit.ly/2o7FwcB
Инициатива Пожарна безопасност в Европа (ПБВ) (Fire Safe Europe (FSEU)).
Посетете www.firesafeeurope.eu

