HASIČI RADÍ

Grilujte bezpečně a buďte ohleduplní!

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Gril umístěte na vhodné místo tak, aby
stoupající dým a žár nezapálil větve
stromů
nebo
aby
odletující
jiskry
nezapálily suchou trávu nebo obilí v okolí.
Při grilování manipulujete s otevřeným
ohněm,
takže
je
třeba
dodržovat
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od okraje
lesa

V grilu nepalte odpadky nebo jakékoliv
umělé látky. Na topení používejte pouze
palivo k tomu určené, jako je suché dřevo,
dřevěné uhlí nebo grilovací brikety

Nenechávejte gril bez dozoru. Tato zásada
platí vždy a všude. Nebezpečí hrozí
zejména při jeho převržení

Gril vždy instalujte a provozujte přesně
podle návodu výrobce. V něm je uvedená
bezpečná vzdálenost grilu od hořlavých
materiálů a konstrukcí. Dokument pečlivě
uschovejte. Pokud nemáte k dispozici
návod výrobce, provozujte gril podle
návodu výrobce srovnatelných typů

Neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené
po domácku

Na hořící gril nikdy neodkládejte žádné
cizí předměty

Na terasách a balkónech grilovat
nedoporučujeme. Pokud se přesto
rozhodnete gril použít, buďte obzvlášť
opatrní. Uvědomte si, že kouř a zplodiny
hoření mohou obtěžovat sousedy a že
může dojít k požáru
Gril či krb umístěte na balkóně či terase
tak, aby vzdálenosti od ostatních
předmětů odpovídaly návodu výrobce.
Dodržujte
zvýšená
bezpečnostní
opatření. Nenechávejte zařízení bez
dozoru a kontrolujte jej až do úplného
vyhasnutí. Popel uložte do nehořlavé
uzavíratelné nádoby

Při grilování na balkoně si dávejte pozor
na odletující jiskry, které mohou zapálit
vaše záclony nebo sousedovo sušící se
prádlo
Nepoužívejte gril za silného větru. Před
jeho instalací odstraňte z jeho blízkosti
veškeré hořlavé látky
Před grilováním si nachystejte zásobu
vody pro případ nenadálé události

Pokud se vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče 150
nebo 112

Has i či r adí :

5 krok ů k

bezpečnému
grilování
Více informací najdete na
www.olk.hzscr.cz

Na terasách a balkónech grilovat
nedoporučujeme.
Pokud
se
přesto
rozhodnete gril použít, buďte obzvlášť
opatrní. Dávejte pozor na jiskry, které
mohou zapálit například záclony či prádlo

Gril umístěte tak, aby dým a žár
nezapálil porost v okolí. Na hořící gril
nikdy neodkládejte cizí předměty

V grilu používejte jen palivo určené ke
grilování. Nikdy v něm nepalte
odpadky nebo umělé látky
Nikdy nenechávejte gril bez dozoru a
používejte jej jen podle instrukcí
výrobce, zejména dodržujte uvedené
vzdálenosti od ostatních předmětů. Na
podomácku vyrobených grilech raději
vůbec pokrmy nepřipravujte

Vždy mějte po ruce láhev
Negrilujte při silném větru
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vodou.

Když se situace vymkne kontrole, volejte
hasiče na tísňové lince 150 nebo 112

