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SPOWODOWANY JEST 
WADLIWYMI ŚWIATEŁKAMI
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Jaką wybrać choinkę?

Gdzie postawić choinkę?

Jak dbać o choinkę?

Największe zagrożenia. 

Metody bezpieczeństwa.

CO ZNAJDZIESZ W PORADNIKU
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JAKĄ CHOINKĘ 
WYBRAĆ ?
Choinka żywa jest na pewno bardziej 
bezpieczna pożarowo od choinki sztucznej. 
Wybierz drzewko z „żywymi”, „świeżymi”, 
zielonymi igłami, które nie opadają przy 
dotyku. Większa wilgotność igieł utrudni 
ewentualny pożar. Żywa choinka nie sprawdzi 
się, gdy domownikami są alergicy. 
Należy wziąć pod uwagę, że choć żywa choinka 
wydziela zdrowotne olejki aromaterapeutyczne 
to jednak zawiera zarodniki pleśni, które pod 
wpływem ciepła w domu mogą nasilać objawy 
alergii. 
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GDZIE POSTAWIĆ 
CHOINKĘ ?
Z dala od kominka. Zachowaj odległości 
minimum 1 metra od otwartego ognia i innych źródeł 
ciepła np. promienników elektrycznych i gazowych, 
termowentylatorów, świeczek i palników. 
 
Nie ustawiaj choinki na drodze „ewakuacji” 
z pokoju czy z domu, tak aby nie blokowała wyjścia. 

WWW .PROFILBHP .PL



JAK DBAĆ O CHOINKĘ

Po zakupie żywego drzewka skróć jego pień 

o minimum 3-5 cm, by lepiej pobierał wodę. 

Codziennie podlewaj drzewko. Pamiętaj, aby 

koniec pnia zawsze znajdował się w wodzie. 

Drzewko wstaw do odpowiednio dużego, 

stabilnego stojaka, by nie przewróciło się. 

 

W ten sposób Twój dom będzie bezpieczniejszy 

– większa wilgotność igieł drzewka utrudni ich 

zapalenie, a jeśli do niego dojdzie, pożar ograniczy 

się do niewielkiej przestrzeni. 
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NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE 
ZWIĄZANE Z CHOINKĄ TO 
ŚWIATEŁKA.
Używaj lampek choinkowych, które posiadają 

certyfikat CE. 

Nie używaj światełek z uszkodzonymi 

przewodami  lub żarówkami. 

Do zawieszania lampek nie używaj gwoździ 

ani zszywaczy. 

Nigdy nie używaj prawdziwych świeczek 

z wosku.
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ZAWSZE  WYŁĄCZ  
     

LAMPKI  NA  CHOINCE  
     

ZANIM  WYJDZIESZ   
Z  DOMU (NAWET  NA

CHWILĘ )  
 

I  KIEDY  KŁADZIESZ  SIĘ
SPAĆ .  
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H I M A L A Y A N  S A L T  S O A P  
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switch off 
 

turn
 off



Zapałki plus dziecko równa się pożar. 

Choinka plus dziecko równa się katastrofa. 

 

Usuń to, co może się zbić lub zostać

połknięte.  

 

Stabilnie umocuj choinkę, by ta nie

przewróciła się na dziecko, dobrym

pomysłem jest ustawienie choinki w kącie. 

 

ZAWSZE PILNUJ DZIECKA. 

PAMIĘTAJ  TEŻ  O
BEZPIECZEŃSTWIE  DZIECI .  
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DZIĘKUJĘ 
ZA TWÓJ 

CZAS.

Życzymy spokojnych  
i bezpiecznych Świąt
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