
Kadangi laužų neorganizuoja ir neprižiūri jokia oficiali įstaiga ar 
organizacija, yra neįmanoma užtikrinti jų saugumo, todėl vietos 
bendruomenė, prieš kurdama laužą ar jį užgesinusi, turi laikytis 
taisyklių ir „visų pirma pagalvoti ar tai saugu“.

Saugumas
prie laužo
Kad visi būtų saugūs ir sveiki



PRIEŠ KURIANT LAUŽĄ
• Supraskite rizikas – konstrukcija, 

kurioje kuriamas laužas, gali būti 
pavojinga dėl savo laikino pobūdžio, 
ir ypatingai pavojinga vaikams, todėl 
nerekomenduojama prie jos palikti laisvą 
priėjimą.

• Niekada į laužą nemeskite putplasčiu 
pripildytų baldų, degiųjų skysčių ar 
aerozolio talpyklų, nes jie gali skleisti 
toksinus ir (arba) sprogti, taip sukeldami 
rimtą žalą.

• Ribokite laužo aukštį, kad sumažintumėte 
jo sugriuvimo riziką.

KOL DEGA LAUŽAS
Nerekomenduojama stovėti arti prie laužo, 
nes tai gali sukelti pavojų sveikatai:
• Netyčinį nudegimą;
• Įkvėpti dūmai gali sukelti kosėjimą ir 

(arba) apsunkinti kvėpavimą; 
• Gali būti sudirgintos akys, nosis ir gerklė;
• Širdies ar plaučių ligomis (įskaitant 

astmą) sergantys žmonės, vaikai, 
nėščiosios ir vyresni nei 65 metų asmenys 
jautriau reaguoja į įkvėptus dūmus.

Venkite įkvėptų dūmų sukelto poveikio:
• Ribokite buvimą lauke;
• Uždarykite visus langus ir duris, kol esate 

viduje.
Susirūpinę dėl įkvėptų dūmų poveikio ar 
nudegimo, nedelsdami skambinkite 999.

Oro sąlygos
Oro sąlygos gali dramatiškai paveikti laužo 
pobūdį. Stiprus vėjas ir pasikeitusi jo 
kryptis gali padidinti riziką netoli esantiems 
žmonėms ir nuosavybei. Norėdami 
sumažinti riziką nestovėkite pernelyg arti, 
be to, užtikrinkite, kad laužą ir statinius, 
krūmus, antžeminius laidus ir automobilius 
skirtų pakankamas atstumas.

Gyvūnų gerovė
Neleiskite prie laužo gyvūnų, ir geriausiai 
laikykite juos namo viduje.

UŽGESINUS LAUŽĄ
Užgesinus laužą, jo vieta gali būti nesaugi 
dėl joje likusių medžiagų, ir ypatingai 
nesaugi vaikams. Nesiartinkite prie laužo 
vietos, kol tai nebus saugu ir kol ji nebus 
išvalyta.

COVID-19
Visi privalome vadovautis visuomenės 
sveikatos rekomendacijomis, kad 
sustabdytume Covid-19 plitimą mūsų 
bendruomenėse. Tai reiškia, kad visi turime 
laikytis saugaus atstumo, plautis rankas ir 
likti namuose, jei Jums ar Jūsų namiškiams 
pasireiškė ligos simptomai. 

Visi kartu bendradarbiaudami  
užtikrinsime, kad mūsų vietinė 
bendruomenė būtų saugi ir 
sveika.
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