מרכז שיטור קהילתי משולב כפר תבור
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לכבוד
תושבי כפר תבור
שלום רב,
הנדון :מס' דגשים לקראת ל''ג בעומר אשר יתקיים אי"ה 33-32\5\49
אבקש לחדד מס' דגשים לקראת ל''ג בעומר ,על מנת שנשמור על החוגגים:
 .4מחדד את נושא מיקום המדורות -יש להישמע להנחיות קב"ט המועצה בנושא זה!
 .2יש לשים לב לקרשים ללא מסמרים או חפצים חדים העלולים לפצוע.

 .3מיקום המדורה צריך להיקבע רחוק ממקום עם קוצים ,עשבייה ,מבנים או מתקנים .כדאי לא
להיכנס לשטח לא מוכר ולהימנע מנפילות ,סלעים ,בורות וכד'.
 .4יש לוודא כי המדורה לא נמצאת מתחת לקוי חשמל ,טלפון ורחוקה מעצים ,שיחים ומתקני ודלק.
 .5רצוי מאד להקיף את שטח המדורה באבנים על מנת למנוע מילדים להתקרב יתר על המידה.
 .6יש להרחיק מהמדורה כל חומר דליק! אין להחזיק בקרבת האש חומרים דליקים ,ג'ריקנים עם דלק
או מכליי גז וכד'.
 .7אסור באיסור חמור לזרוק לאש חזיזים ,מכליי תרסיס ,כדורי נשק ,העלולים להתפוצץ ולפגוע
ביושבים סמוך למדורה.
 .8אין לשרוף סוגי פלסטיק שונים (ניילונית ,בקבוקים וכד') ,שריפתם עלולה לפלוט חומרים רעילים.
 .9במידה וישנים ליד המדורה ,יש לכבותה באופן מלא ומוחלט ,רצוי לא לישון בכיוון העשן למניעת
שאיפת חלקיקי פיח.
 .01במקרה שאש אחזה בבגדי אחד החוגגים ,יש לעצור ,לשכב על הקרקע ולהתגלגל .אין לרוץ! ניתן
לכסות את הנפגע בשמיכה כדי לכבות את האש.
 .00במקרה של כוויה ,יש לקררה מידית במים (מי ברז!),מומלץ להשתמש במשחת "אלוורה" כמענה
ראשוני ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.
 .02במקרה של שריפה ,יש להודיע מידית לכיבוי  012ולמוקד  016של המועצה ,על מנת שצוותים
מיומנים יגיעו למקום במהירות.
 .42יש לעדכן את קב"ט המועצה במיקום המדורות בכפר תבור! למען הסר ספק נושא מיקום המדורה
באישור קב"ט המועצה בלבד ,כל חריגה מסעיף זה יכול לגרור בעקבותיו ביטול מדורה על ידי
כב"א ומשטרת ישראל בנסיבות המקרה .אנא הישמעו להנחיות אלו הן מצילות חיים!
 .04כדאי להצטייד בג'ריקנים מלאים במים כדי לכבות את המדורה באופן סופי ומוחלט עם הסיום.

זכרו!! האש הינה מסוכנת ולעיתים בלתי צפויה ,יש לנקוט באמצעים הנדרשים על מנת
של''ג בעומר יעבור בשקט ,שמחה וביטחון.
ב ב ר כ ה,
רס"מ כהן רועי -מפקד שיטור קהילתי
מועצה מקומית כפר תבור

