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Gyvenimą praleidžiame pastatuose
Apsaugokime juos nuo gaisrų
15 organizacĳos, sudarytos iš visos Europos ekspertų, kviečia Europos institucĳas ir valstybes
nares parengti Europos priešgaisrinės saugos strategiją, kurioje atsispindėtų koordinuotas
požiūris į priešgaisrinę saugą.
Kam to reikia? Nes mes tikime galimybe pagerinti pastatų priešgaisrinę saugą visiems – tiek
Europos Sąjungos gyventojams, tiek besilankantiems joje. 90 % laiko praleidžiame pastatuose.
Užtikrinus saugesnę aplinką pastatuose bus teigiamai veikiama ekonomika, aplinka,
visuomenės sveikata ir gerovė. Šį tikslą galima pasiekti tik koordinuojant priešgaisrinę saugą ES
lygiu.
Nuo gaisrų pastatuose nukenčia žmonės. Kasdien ES kyla bent 5000 gaisrų, kurių daugelis
pakenkia šeimoms ir bendruomenėms, neretai pasekmės būna itin skaudžios. Kasmet Europoje
maždaug 70 000 žmonių paguldoma į ligonines dėl sunkių ugnies sužalojimų. Visame pasaulyje
30 % nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų gaisruose sudaro vaikai. Labai nukenčia gaisrininkai, sergantys
net 14 skirtingų tipų vėžio formų dažniau nei kiti visuomenės nariai.
Gaisrai pastatuose kenkia aplinkai. Gaisrų metu labai užteršiamas oras. Jie naikina medžiagas
ir didina išmetamo anglies dioksido kiekį, todėl kyla didelių sunkumų tausiai valdyti išteklius.
Tikime, kad pastatai gali būti tvarūs tik tuomet, kai yra atsparūs gaisrams. Jie neturėtų sudegti
ar būti smarkiai apgadinti gaisro.
Pastatų gaisrai brangiai kainuoja. Kasmet gaisrų nuostoliai siekia 126 mlrd. eurų. Tai sudaro 1
% Europos šalių BVP. Gaisrai gali atnešti didelių infrastruktūros, duomenų ir atsargų nuostolių,
sumažinti produktyvumą, padidinti nedarbingumą ir net sukelti bankrotą.
Mūsų pastatai keičiasi. Naujos architektūros pastatuose dažnai būna atvirų erdvių, mažiau
tokių užtvarų kaip durys ir sienos, juose taikomos naujos statybos technologĳos. Pastatai tampa
vis labiau izoliuoti ir nelaidūs orui, juose ir jų konstrukcĳose naudojama daugiau degių
medžiagų. Pastarųjų yra daugiau ir mūsų balduose bei kitose priemonėse. Dėl šių pokyčių
gaisrai pastatuose išsiplečia sparčiau nei kada nors anksčiau ir tampa pavojingesni. Jeigu
atsparumas ugniai netaps esmine tvarumo dalimi, ateityje pastatai taps mažiau atsparūs
seniausiam savo priešui – ugniai!
Kartu galime daug ką pakeisti. ES šalys gali bendradarbiauti priešgaisrinės saugos klausimais.
Europos Komisĳa tai gali koordinuoti su savo direktoratais – nuo Teisingumo ir Švietimo
direktoratų iki Energetikos, – kad sukurtų Europos priešgaisrinės saugos strategĳą, kuria
vadovaudamosi Europos šalys galėtų:
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Parengti pastatų
priešgaisrinės
saugos viziją
Pradėkite keisti padėtį prisĳungdami prie mūsų raginimo imtis veiksmų: dalytis, skelbti
tviteryje, mėgti, rašyti tinklaraščiuose, kalbėtis apie šią kampanĳą, kurią galima sekti adresu
http://bit.ly/2o7FwcB
Surinkti palyginamus
duomenis

Pasidalyti geriausia
praktika

Iniciatyva „Nedegi Europa“ (Fire Safe Europe, FSEU)
Apsilankykite adresu www.firesafeeurope.eu

