
Mbrojtje nga Mbrojtje nga 
ZJARRET



Zjarret, të cilat në zonën tonë ndodhin sidomos në muajt e verës, 
dhe në pjesën më të madhe të rasteve janë rezultat i sjelljeve të 
pamatura të njerëzve dhe paraqesin rrezik të madh për 
ekuilibrin natyror, mjedisin, pasuritë materiale dhe jetën e shënd-
etin e njerëzve.

Për të parandaluar zjarret në natyrë, ja 
disa hapa që mund të ndërmerrni:

   Mos hidhni cigare ose ndonjë objekt tjetër të ndezshëm në 
natyrë. Mos hidhni mbeturina, materiale të ndezshme dhe 
objekte djegëse në parcela të lira, livadhe ose buzë rrugëve 
për shkak të mundësisë së vetëndezjes.

 Mos digjni barin, bimësinë e ulët, degët dhe mbeturinat.

 Nëse jeni duke gatuar në natyrë, sigurohuni që zjarri të jetë          
        shuar plotësisht përpara se të largoheni nga zona e piknikut.

  Zbatoni urdhërat e autoriteteve kompetente në lidhje me 
ndalimin e zjarreve në ambjente të hapura.

Gjatë zjarrit në natyrë
  Largohuni nga zjarri në drejtim të kundërt me tymin.

 Merrni frymë përmes hundës duke u mbuluar me një leckë të lagur.

  Kërkoni një zonë pa bimësi dhe strehohuni atje.

 Mos u përpiqni të hidheni mbi flakë pa e ditur se çfarë ka pas,       
        mund të bllokoheni nga zjarri.



  Nëse nuk ka rrugëdalje tjetër dhe jeni të rrethuar nga zjarri, 
lagni rrobat, mbroni fytyrën dhe kaloni në pjesën ku zjarri 
është më pak intensiv.

  Nëse ju kap një zjarr, shtrihuni në tokë dhe rrotullohuni.

 Nëse jeni duke drejtuar një makinë pranë vatrave të zjarrit,  
        mos ndaloni, mund të ndërhyni në operacionet e shpëtimit      

  Nëse zjarri përhapet në shtëpinë tuaj:

 Siguroni kalim të lirë për kamionin e zjarrfikësve;

  Mbyllni të gjitha tubacionet e gazit ose karburantit pranë shtëpisë;

  Mbyllni të gjitha dritaret dhe dyert dhe bllokoni të gjitha 
hapësirat e ndërmjetme me copa të lagura;

  Ndizni dritat brenda dhe jashtë për të rritur dukshmërinë nëse 
ka një prani të madhe tymi;

 Mos dilni nga shtëpia nëse nuk jeni të sigurtë se jeni në    
       gjendje të strehoheni në mënyrë të sigurtë;

  Ndiqni udhëzimet e ekipit të shpëtimit për evakuimin e 
mundshëm.

Pas Zjarrit në natyrë
  Kini kujdes kur lëvizni sërish në zonën e mbuluar nga zjarri, 

pasi ekziston gjithmonë mundësia që në disa vende zjarri të 
mos jetë shuar mirë.

 Kthehuni në shtëpi pas miratimit nga shërbimet kompetente.

  Kur ktheheni në shtëpi, kontrolloni për tym ose shkëndija 
të fshehura.



Zjarret janë të shpejta!  Në më pak se 30 sekonda, një 
flakë e vogël mund të kthehet në një zjarr të madh. Në 
vetëm dy minuta, një zjarr mund të bëhet vdekjeprurës. 
Në pesë minuta, e gjithë rezidenca mund të përfshihet 
nga flakët. 

Nxehtësia është më e rrezikshme se flakët. Në një 
zjarr, temperatura mund të jetë 37ºC në nivelin e dy-
shemesë dhe të rritet në 315ºC në nivelin e syve. Ky ajër 
jashtëzakonisht i nxehtë paraqet rrezik për mushkëritë 
dhe mund të shkrijë veshjet në lëkurë.

Zjarret janë të errëta! Zjarri fillon me një flakë të nde-
zur, por shpejt krijon tym të zi dhe errësirë totale.

Zjarret janë Vdekjeprurëse! Tymi dhe gazrat toksikë 
vrasin më shumë njerëz sesa flakët. Zjarri prodhon gazra 
helmues që çorientojnë dhe shkaktojnë marramendje. 
Mbytja është shkaku kryesor i vdekjeve nga zjarret, tre 
herë më i zakonshëm se djegiet.

Të jemi të përgatitur ndaj zjarreve në 
objekte



  Gjeni dy mënyra për të dalë nga çdo dhomë;

  Sigurohuni që dritaret të mos jenë të bllokuara, që rrjetat 
kundër mushkonjave dhe grilat të hiqen shpejt ose të hapen 
siç duhet;
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u hitnim slučajevima

  Mësojini fëmijët se si të telefonojnë shërbimet kompe-
tente nëse janë vetëm në shtëpi dhe si të mbrohen derisa 
të vijë ndihma.

 Instaloni alarmet e tymit dhe mbajini ato funksionale.

  Flini me derën e dhomës të mbyllur.

  Qëndroni në kuzhinë gjatë gatimeve të ushqimive,  si 
fërgesave apo pjekjes në furrë. Nëse dilni nga kuzhina 
për një kohë të shkurtër, fikeni pajisjen. Asnjëherë mos 
përdorni tenxhere ose furrë për të ngrohur shtëpinë.

  Siguroni zjarrfikëse të përshtatshme dhe kontrollojini ato 
rregullisht.

  Mbani shkrepset dhe çakmakët jashtë mundësive dhe 
shikimit të fëmijëve, mundësisht në një dollap të mbyllur. 
Asnjëherë mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë ngrohësve 
ose qirinjve, qoftë edhe për një kohë të shkurtër.

  Mbajeni oborrin tuaj të pastër dhe hiqni barin e thatë, de-
gëzat dhe mbeturinat.

  Mos mbani karburant dhe lëndë të tjera lehtësisht të 
ndezshme pranë shtëpisë.

  Siguroni çezmat e furnizimit me ujë dhe një zorrë uji me 
gjatësi të mjaftueshme për të mbuluar zonën që dës-
hironi të mbroni, si dhe rezervuarë uji me një pompë jo 
elektrike.

     Kontaktoni shërbimin tuaj vendor të mbrojtjes dhe   
        shpëtimit për informacion mbi trajnimin për përdorimin                      
        dhe mirëmbajtjen e duhur të aparateve të zjarrit.



Gjatë zjarrit në banesa
  Përkuluni ose zvarrituni nën tymin deri në dalje, tymi i 

dendur dhe gazrat grumbullohen së pari në lartësi.

    Nëse nuk mund të ndihmoni personin në nevoje, dilni nga    
       shtëpia dhe telefononi Shërbimin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit.    
       Shpjegojini operatorit se ku ndodhet personi.

Pas zjarrit në banesa
 Nëse keni nevojë për strehim të përkohshëm, ushqim apo  
         ilaçe, kontaktoni një nga shërbimet vendore, si Kryqi i Kuq.

 Sigurohuni me Shërbimin e Mbrojtjes ndaj zjarrit nëse             
        është e sigurt të ktheheni në banesën tuaj. Kujdes nga         
        dëmtimet strukturore të shkaktuara nga zjarri.

 Mos u përpiqni të rilidhni vetë shërbimet e furnizimit me  
       energji elektrike apo gaz. Prisni që shërbimet kompetente                  
       ta bëjnë këtë.
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Për më shumë informacione rreth projektit
“Katastrofat nuk njohin kufij 2”

mund të kontaktoni:

Prefekti i Qarkut Shkodër
Rruga “28 Nëntori”, 1

4001, Shkodër, Shqipëri
+35522242705

Prefekti.Shkoder@mb.gov.al
                                       

ose vizitoni faqen web
                                      

www.prefektishkoder.gov.al

Kjo broshurë u mundësua me asistencën financiare të Bashkimit Evropian.                  
Përmbajtja e saj është përgjegjësi e Prefekturës së Qarkut Shkodër dhe nuk mund të 

përdoret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian


