
Organizowaniem i nadzorowaniem ognisk nie zajmują się żadne 
oficjalne organy ani organizacje - bezpieczeństwa w pobliżu ognisk 
nigdy więc nie można być pewnym. W myśl ważnej zasady 
„bezpieczeństwo przede wszystkim” obowiązują nas poniższe 
wskazówki dotyczące palenia ognisk.

Bezpieczne
palenie ognisk
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie



PRZED ROZPALENIEM OGNISKA
• Należy pamiętać, że tymczasowo ułożony 

stos ogniskowy może stanowić zagrożenie, 
zwłaszcza dla dzieci - nie zaleca się 
więc swobodnego dostępu do miejsca 
wyznaczonego na ognisko.

• Do ogniska nigdy nie należy wrzucać mebli 
wypełnionych gąbką tapicerską, cieczy 
łatwopalnych i pojemników aerozolowych 
- mogą one uwolnić substancje toksyczne 
lub wybuchnąć, powodując poważne 
obrażenia i szkody. 

• By zmniejszyć ryzyko zawalenia się stosu 
ogniskowego należy ograniczyć jego 
wysokość. 

PODCZAS PALENIA OGNISKA
Nie zaleca się stania zbyt blisko ogniska ze 
względu na potencjalne szkody zdrowotne, 
takie jak: 
• przypadkowe oparzenia
• kaszel i/lub trudności w oddychaniu 

spowodowane wdychaniem dymu
• podrażnienie oczu, nosa i gardła
• Osoby ze schorzeniami serca i płuc (w tym 

astmą), dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby 
powyżej 65 lat są bardziej narażone na 
skutki wdychania dymu.

Aby nie narażać się na wdychanie dymu 
należy:
• ograniczyć wychodzenie na zewnątrz,
• zamykać drzwi i okna, przybywając w 

domu.
W przypadku obaw o skutki oparzeń lub 
wdychania dymu należy bezzwłocznie 
dzwonić pod numer 999.

Warunki pogodowe
Warunki pogodowe mogą znacząco wpłynąć 
na przebieg ogniska. Siła i zmiany kierunku 
wiatru zwiększają zagrożenie dla osób 
postronnych i mienia. Nie należy stać zbyt 
blisko ogniska. W najbliższym otoczeniu 
ogniska nie powinny również znajdować 
się budynki, krzewy, kable napowietrzne i 
pojazdy.

Troska o zwierzęta
Zwierzęta należy trzymać z dala od ogniska, 
najlepiej w pomieszczeniach. 

PO ZAKOŃCZENIU OGNISKA
Po wypaleniu się ogniska pozostałe w nim 
odpady mogą być niebezpieczne, zwłaszcza 
dla dzieci. Z tego względu do czasu ich 
uprzątnięcia nie należy zbliżać się do miejsca 
palenia ogniska. 

COVID-19
Przestrzeganie ważnych wytycznych organów 
zdrowia publicznego celem zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19 
obowiązuje nas wszystkich – zachowujmy  
odpowiednią odległość od innych osób, 
myjmy ręce i pozostańmy w domu, jeśli u 
nas lub członków naszej rodziny pojawią się 
objawy choroby.

Współpraca nas wszystkich 
zapewni bezpieczeństwo i 
zdrowie całej społeczności.
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