
Ugunskurus neorganizē un neuzrauga nekādas oficiālas iestādes vai 
organizācijas, tāpēc drošību pie ugunskura nekad nevar garantēt, un 
tāpēc vietējai kopienai ir svarīgi vispirms domāt par drošību - pirms, 
pēc un ugunskura degšanas laikā, ievērojot vadlīnijas.

Ugunskuru
drošība
Lai visiem būtu droši un labi



PIRMS UGUNSKURA KURINĀŠANAS
• Apzinieties riskus - laukums, kur tiek 

veidots ugunskurs, var būt bīstams, 
ievērojot ugunskura krāvuma pagaidu 
raksturu, jo sevišķi bērniem, tāpēc nav 
ieteicams atļaut brīvu pieeju ugunskura 
vietai.

• Nekad nelieciet ugunskurā ar putuplastu 
pildītas mēbeles, degošus šķidrumus 
vai aerosola baloniņus, jo tās var izdalīt 
toksīnus un/vai eksplodēt, nodarot 
nopietnu ļaunumu.

• Ierobežojiet ugunskura krāvuma augstumu, 
lai samazinātu tā sabrukšanas iespēju.

UGUNSKURA DEGŠANAS LAIKĀ
Stāvēt par tuvu ugunskuram nav ieteicams, 
jo tas var radīt potenciālus apdraudējumus 
veselībai, tai skaitā: 
• Nejaušus apdegumus.
• Klepu un/vai elpošanas grūtības pēc dūmu 

ieelpošanas.
• Acu, deguna un kakla kairinājumu. 
• Cilvēkiem, kuriem jau ir kādas sirds vai 

plaušu veselības problēmas (tai skaitā 
astma), bērniem, sievietēm grūtniecības 
laikā un cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma 
biežāk rodas nevēlamas sekas pēc dūmu 
ieelpošanas.

Lai izvairītos no dūmu ieelpošanas sekām:
• Ierobežojiet ārā pavadīto laiku.
• Atrodoties telpās, aizveriet visus logus un 

durvis.
Ja kādam ir bažas par dūmu ieelpošanas 
sekām vai apdegumiem, nekavējoties zvaniet 
uz 999.

Laika apstākļi
Laika apstākļi var dramatiski ietekmēt 
ugunskura degšanas veidu. Stiprs vējš un 
vēja virziena maiņa var paaugstināt risku 
blakus stāvošajiem un īpašumam. Lai 
ierobežotu riskus, nestāviet pārāk tuvu un 
nodrošiniet, lai būtu pietiekams attālums līdz 
īpašumam, krūmājiem, gaisvadu līnijām un 
transportlīdzekļiem.

Dzīvnieku labklājība
Nelaidiet mājdzīvniekus ugunskura tuvumā, 
un labāk paturiet viņus telpās.

PĒC UGUNSKURA
Ugunskura vieta pēc tā degšanas var būt 
nedroša atlikušo materiālu dēļ, jo sevišķi 
bērniem. Lūdzu, neejiet uz ugunskura vietu, 
kamēr tas nav droši – līdz ugunskura vietas 
attīrīšanai.

COVID-19
Ir svarīgi, lai visi ievērotu sabiedrības 
veselības ieteikumus Covid-19 izplatības 
apturēšanai mūsu kopienās. Tas ietver 
savstarpējās distances ievērošanu, roku 
mazgāšanu un palikšanu mājās, ja jums vai 
kādam ģimenes loceklim ir simptomi. 

Visu sadarbība nodrošinās, lai 
mūsu vietējā kopienā būtu droši 
un labi.
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