Kilka wskazówek
bezpieczeństwa
• Fajerwerki przechowywać w bezpiecznym miejscu.
• Nosić okulary bezpieczeństwa dla ochrony oczu,
wełniane lub skórzane rękawice dla ochrony rąk.
• Nigdy nie należy nosić fajerwerków w kieszeni.
• Alkohol i fajerwerki nie są dobrym połączeniem!
• Dzieci muszą być zawsze pod nadzorem osoby
dorosłej
• Zwróć uwagę na zwierzęta gospodarskie i domowe
podczas odpalania fajerwerków.
• Zawsze należy zapoznać się i postępować zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami i etykietami ostrzegawczymi.
• Nigdy nie nachylać żadnych części ciała nad
jakimikolwiek urządzeniami do odpalania
fajerwerków.
• Podpalaj wszystkie fajerwerki na wyciągnięcie ręki

Służba z korzyścią
dla Ciebie
Sprzedaż fajerwerków
jest głównym źródłem
pozyskiwania funduszy dla
islandzkich ekip ratowniczych.
Twoje wsparcie
jest istotne dla nas.
Wasze wsparcie daje nam siłę.

• Oddal się na bezpieczną odległość, gdy fajerwerk
zostanie odpalony.
• Nigdy nie próbuj ponownie odpalać fajerwerków,
które wcześniej nie wypaliły (niewypały). Polej je
wodą.
• Poparzenia należy natychmiast polać zimną wodą.

www.landsbjorg.is/flugeldar

Jak korzystać
z fajerwerków
Instrukcja

Nie wcześniej
niż od 16 lat

Zawsze umieszczać flary i
fajerwerki – fontanny na
stabilnym podłożu, pamiętając,
że potrzeba do nich sporo
miejsca.

Fajerwerki nie mogą być
sprzedawane dzieciom w wieku
poniżej 16 lat. Dorośli powinni
zawsze towarzyszyć im w
zakupach.

Fajerwerki, duże czy małe,
nie są zabawkami i nigdy
nie powinny być wykorzystywane do robienia żartów.
Doszło z tego powodu do
wielu poważnych urazów.

Nie stój zbyt blisko, gdy
wybuchają fajerwerki: poziom
hałasu może spowodować
uszkodzenie słuchu.

Nie jest
jeszcze
odpalona

Dzieci powinny być zawsze
nadzorowane przez dorosłych
przy manipulowaniu
fajerwerkami. Każdy powinien
nosić ochronę oczu, nawet ci,
którzy tylko oglądają

Nie wolno dotykać lub
manipulować fajerwerkami
po ich odpaleniu, ponieważ
mogą one eksplodować bez
ostrzeżenia. Zamiast tego polać
je wodą.

Zawsze umieszczać race na
solidnej “platformie” przed ich
odpaleniem.

Odejdźmy
na bezpieczną
odległość

Po odpaleniu fajerwerku,
oddalić się na bezpieczną
odległość.

Sprawdzić, czy jest wystarczająco
dużo przestrzeni przy
wyborze miejsca do odpalania
fajerwerków. Należy zachować co
najmniej 20 metrów odległości od
pobliskich budynków.

Nigdy nie odpalać
fajerwerków trzymając je w
rękach. To jest dopuszczalne
tylko w przypadku flar,
oznakowanych jako do
trzymania w ręce.

Najpoważniejsze obrażenia z
udziałem fajerwerków występują
na skutek majstrowania.
Rozmontowywanie fajerwerków
i konstruowanie chałupniczych
materiałów wybuchowych jest
niezwykle niebezpieczne.

Pilnuj zwierząt domowych
podczas odpalania fajerwerków.
Trzymaj swoje zwierzęta w
pomieszczeniach, gdzie są
one najlepiej chronione przed
głośnymi eksplozjami. Psy, koty i
konie są szczególnie wrażliwe na
fajerwerki.

Zawsze noś okulary ochronne.

