
 
 

 
 

Тематска единица EF1: Обука:Уверете се дека вашите постапки 
во Околината каде го гаснете шумскиот 
пожар го намаливаат ризикот за вас 
самите и за другите 

 
Вовед: 
 
Овие материјали за обука го поддржуваат стандардот за компетентност EF1 од 
EuroFire ниво 2. Уверете се дека вашите постапки во Околината каде го гаснете 
шумскиот пожар го намалуваат ризикот за другите и за вас самите. 
Овој документ е за луѓето кои помагаат во управување со  пожари на отворен простор. 
Тој е за ситуации во кои:операцијата при управување со пожарот е лесна, нивото на 
ризик, сложеноста и однесувањето на пожарот е мало и операторот е под директно 
надгледување. 
 
Сите национални и локални закони поврзани со управувачките техники мора да се 
следат. Според тоа локалните сопственици на земја можеби ке треба да бидат 
консултирани и да дадат нивна согласност пред да се превземе било каква операција. 
  
Обуката за оваа единица може да биде спроведена преку комбинација од формалната 
обука, менторство и тренинг. Самопоучувањето треба да биде ограничено на знаење и 
разбирање на материјалот и без практична примена, која мора да биде спроведена под 
директен надзор. 
 
Номинални/ замислени/ водечки часови по учење за овој модул се 20-30 часа.  
 
EuroFire претставува пилот проект. Материјалите за обука ќе бидат оценети како дел 
од перманентен процес. Повратната форма е дел од веб страната  www.euro-fire.eu. 
 
Целна група на овие тренинг материјали се луѓето кои работат во службите за заштита 
од пожари, земјоделството, шумарството, ловството, заштитата, други  засегнати 
страни, кои имаат улога во помагањето со менаџирањето на пожарите на отворен 
простор, независно дали се постојани или повремени. 
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Поврзаноста помеѓу стандардите за компетитивност на EuroFire и управувањето 
со ризик  
 
Референците за EuroFire стандардите за компетитивност треба да се направени така да 
биде разбран целосниот спектар на очекуваните знаења. Деловите кои ги содржат 
стандардите се: наслов на единица, наслов(и) на елементите за оваа единица, клучни 
зборови и фрази, што мора да бидете способни да направите, што овој елемент покрива 
и што мора да знаете и да разбирате. 
 
Пропратните материјали за сите стандарди за компетитивност на EuroFire се 
дизајнирани да го поддржат флексибилниот пристап на спроведувањето на обуката. 
Тие можат да бидат адаптирани и модифицирани за да одговараат на одредени 
таргетни групи. Материјалите за учење на оваа единица треба да бидат поддржани со 
материјали од другите единици за да се осигураме дека сите делови од потребното 
знаење се покриени.   
 
 
 Постојат различни директиви за заштита на Европската Унија кои се донесени како 
специјално законодавство за здравје и безбедност на секоја земја во ЕУ. Ова 
законодавство е дизајнирано за да ги подобри здравјето и безбедноста на работното 
место и да ги намали несреќите и болестите кои се случуваат на работните места. Сите 
потребни безбедносни законодавста, политики и процедури за управување со ризик, за 
локација, агенција и организација мора да се спроведат. 
 
 
Комплементарно (неопходно) учење:  
 EF2 – Применување на техники и тактики за контролирање на  пожарите на 
отворен простор 
 
Последователно учење: 
 EF3 – Комуникација во тимот и со одговорните на пожарите на отворен простор 

(да се развие) 
 EF4 – Применување на рачен алат за контролирање на пожарите на отворен 

простор 
 EF5 – Контролирање на пожарите на отворен простор со користење на 

испумпана вода (да се развие) 
 EF6 – Применување на техника за палење на вегетацијата  
 
Цели на учењето: 

- Оценување на опасностите и ризикот на работното место (на гасначот) од 
пожарите на отворен простор  

- Следење на организациските процедури за пожарите 
- Безбедна работа во зоната на пожарот 
- Поддршка за другите операции во зоната на пожарот   
- Реагирајте соодветно во координација со организационите, законодавството и 
барањата на околината во случај на пожар на отворен простор 
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Клучни зборови и фрази: 
 
Контролна линија, директен напад, директна проценка на ризик, однесување на 
пожарот, опасност од пожари, јачина на пожарот, биро за поддршка од пожари, вид на 
пожарот, време на пожари, должина на пламен, крило, страничен напад, горлив 
материјал, опасност, глава/фронт, пета, жариште, индиректен напад, НСВПБ, почеток, 
стапка на ширење, ризик, топографија, диви пожари. 
 
Апликација: 
 
Управување со основен ризик 
 
При шумските пожари има многу потенцијални опасности, некои од нив можат да 
предизвикаат дури и несреќи. Целта на управувањето со ризик е да се избегнат 
несреќите и да се намали штетата што може да се случи. Управувањето со пожарите не 
е само активност за командниот кадар и одговорните, туку ги вклучува сите. Сите се 
одговорни за безбедноста и комуникацијата за време на безбедносните мерки и се 
треба да тече во две насоки- меѓу персоналот и одговрните. 
 
Понекогаш условите за штета и ризик се збунувачки. Дефиниција за опасност е се што 
може да предизвика штета и ризик, голема или мала,  тоа што може да им наштети на 
другите, заедно со индикациите колку сериозна може да биде штетата. 
 
Добар начин да се создаде безбедна работна вежба е организацијата да ги следи петте 
чекори за проценка на ризик. Сите лица можат да бидат вклучени во сите овие чекори: 
 

Чекор 1 Идентификувајте ја опасноста 
Чекор 2 Одлучете на кого може да му биде нанесена штета и како 
Чекор 3 Оценете го ризикот и одлучете за мерките за претпазливост 
Чекор 4 Запишете ги вашите сознанија и спроведете ги 
Чекор 5 Прегледајте ја уште еднаш проценката и обновете ја ако тоа е 

потребно 
 
Гасначите кои се вклучени во работата на “контролираното горење” или 
противпожарна служба, често пати  работат долго време на отворено. За време на 
таквите операции, управувањето со ризик треба да биде континуиран и динамичен 
процес. Проценката на ризикот и контролата потребно е да се претвори во секојдневна 
практика за да креираме безбедност. Концептот на динамичен ризик помага во овој 
процес. 
 
 
 
Оценка на динамичниот ризик: 
 
Континуираниот процес на активно идентификување на факторите на ризик, 
проценката на ризик и почетокот на акција за да се елиминира или намали ризикот - 
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сето тоа се случува во услови на брзо менување на развојот на пожарот. Пристапот, 
било писмен или ментален, треба да биде ист. За секој фактор на ризик, треба да биде 
јасно кој би можел да биде повреден. Ова ќе ви помогне да се одреди најдобриот начин 
да управувате со ризикот. 
 
При оценување на секој фактор на ризик, запрашајте се: 
 
- Може ли да се ослободам од факторот на ризик? 
- Ако не, како можам да ги контролирам ризиците, така што да може да се направи 
најмала можна штета? 
 
При контрола на ризиците се применуваат следните начела, ако е можно, по следниов 
редослед: 
- Обиди се со помалку ризична опција 
- Ограничи го пристапот на факторот на ризик 
- Организирајте ја вашата работа со цел да се намали изложеноста на факторите на   
ризик 
- Користете опрема за лична заштитна  
- Користете ја испорачаната безбедносна опрема 

  
Ризиците вклучуваат опасности кои се дел од работната средина, како и оние фактори 
кои се поврзани со оган , како на пример, сообраќајните несреќи се значително опасни.  
Несреќи се јавуваат како резултат на небезбедни услови или небезбедни делувања. 
Често овие небезбедни акции се предизвикани од човечкиот фактор.  
 
Во опкружувањето има многу потенцијални ризици од пожарот, и првото прашање е: " 
Зошто сум тука ? " Или " Која е целта на моето доаѓање тука?". Луѓето кои вршат 
контролирано горење според одреден план, може да запалат заради подобрување на 
условите во насадот и околината. Вообичаените цели на пожарникарите се да се 
заштити нешто од шмскиот пожар, според следниов редослед : 

- Човечки живот, прво на пожарникарите 
- Заедницата (локалното население) 
- Приватната сопственост (имоти) 
- Природни ресурси 

 
Кога идентификуваме  закани, сите ние се потпираме на вид, слух, допир и мирис . 
Сепак , факторите во средината во која има оган можат да доведат во заблуда или 
забуни на нашите сетила - бучава , чад, јаглероден моноксид. Постои потреба да се 
развие и користи безбедна работна практика за контрола на факторите на ризик кои не 
се очигледни, како и за очигледните фактори.  
 
Ако луѓето работат во екстремни услови подолго време, тие почнуваат да размислуваат 
за факторите на ризик како нормални и едноставно ги  прифаќаат. Сепак, тие работат 
во небезбедни услови, каде што несигурните постапки се многу опасни. Дисциплината 
да се следат инструкциите , процедурите на работа и безбедносните работни практики 
се од суштинско значење во овие услови. Безбедноста е одговорност на сите. 
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Низ годините, во различни земји, многу гасначи на шумски пожари  загинаа во борбата 
со пожарите. Овие несреќи се случуваат поради голем број на фактори. 
Катастрофалните или послабите пожари имаат четири главни заеднички 
карактеристики,  кои ги прават слични по изгледот: 
 
-Релативно малите пожари или измамувачките тивки области на големите пожари 
-Релативно мали запаливи материи, како што се трева и грмушки 
-Кога се случува неочекувана промена во насоката на ветерот или брзината 
-Кога пожарот реагира на условите на теренот и се шири нагоре по теренот 
 
Вообичаени фактори кои доведуваат до овие несакани ситуации се идентификуваат и 
се развиени системи  за безбедна работа и за контрола на овие типови на опасност од 
фактори и ризици. Посебно внимание треба да се посвети на ваквите инструкции како  
што се LACES, надзор, противпожарна постапка , следење на развојот на 18 ситуации. 
Опишани се во Прилог А. 
 
 
Одговорноста за безбедноста на тимовите 
 
Одговорност за безбедноста се спроведува преку поединците, контролорите, 
одговорните, управувачите и организационите  процедури. Примарна одговорност на 
индивидуалните гасначи е да се грижат за нивната безбедност и здравје, за 
соработниците со кои работат рамо до рамо во тимот и на луѓето околу нив. Употреба 
на пријателскиот системот, кога персоналот работи во парови, и кога се проверува 
безбедноста на секој од нив и општите услови, е особено корисен. 
 
Односот на индивидуалецот со надредениот и тимот е исклучирелно важен. 
Поединците треба:  
 
-Да се осигураат  дека надредените цело време знааат каде  се тие 
-Да бидат во контакт со нивниот водач 
-Да ги знаат нивните задачи и задачите на тимот 
-Да знаат каде се другите членови на тимот и што прават 
-Да ги знаат ги нивните планови за извлекување/повлекување во случај на вонредна 
состојба, за напуштање на опасната зона 
 
По индивидуалниот гаснач, претпоставениот е следното лице одговорно за нивната 
безбедност. Важно е да се воспостави врска со него која што ви овозможува отворено 
да разговарате за проблемите околу сигурноста и безбедноста. Понекогаш 
индивидуалците  може пред дригуте да видат опасности или ризици, а тие треба да 
обезбедат информации за безбедносните прашања без поткопување на улогата на 
лидерот. . 
 
Некои организации имаат специјализирани менаџери за безбедносните прашања, но 
сепак примарната одговорност за безбедноста е во рацете на главниот на справувањето 
со пожарите. 
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Справувањето со безбедноста за време на пожари зависи од поединците и тимската 
работа. Од суштинско значење е да имаат континуирана врска. Секој човек на теренот 
секогаш треба да биде во контакт со сите, или усно или визуелно или преку радио. 
Поединци кои работат во пар треба да се користат заради тоа се секогаш во контакт со 
колегите. Кога работат на отворено луѓето често постепено се оддалечуваат едни од 
други. Не дозволувајте да се случи ова. 
 
Секој кој е изложен на оган, мора да биде обучен во областа на безбедноста. 
Персоналот треба е сигурен дека тие знаат за општата безбедност пред да одат на 
позицијата за локализирање и гаснење. Ако не сте сигурни за било какви безбедносни 
прашања , поставувајте прашања за време на брифингот. 
 
-Разберете го системот на комуникации и команди 
-Разбирајте ги  и следете ги инструкциите 
- Проверете дали задачата е во рамките на вашите можности или можностите на 
вашиот тим 
- Бидете свесни за факторите на ризик, особено однесувањето на огнот и  теренот 
- Знајте ги правците за излез и безбедните зони 
- Знајте каде е вашата почетна точка за гаснење 
 
1. Управување со ризик: определување на факторот на ризик  и мерки 
за контрола 
 
Свесност за ситуацијата 
 
Повеќето несреќи се резултат на човечка грешка. Индивидуалните работници мора да 
бидат постојано свесни за ситуацијата околу нив. Премногу фокусирање на задачата 
може да резултира по малку и со губење на свеста за ситуацијата. Постојано 
проверувај го присуството на факторот на ризик, спроведувај едноставни проверки – 
гледј нагоре, надолу и наоколу. 
 
Природна средина 
 
За многу луѓе, првата промена која треба да се земе во предевид при спроведување на 
контролираното горење и шумските пожари, е дека работата се спроведува на 
отворено, во села, шуми или пасишта. Само во случаи кога пожарите стигнуваат до 
субурбаната зона со села и градови, вклучени се зградите и инфраструктурата. 
 
Според тоа, клучно прашање е способноста да се работи во руралните области.  
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Фактор на ризик Мерки за контрола 
Промени на времето -Собирање информации за ефектите од времето, 

денот, сезоната и топографијата на локалните 
временски услови 
-Обезбедете информации за локалното време на 
локалитетите 

Лошата работна околина се должи 
на промените во брзината и 
насоката на ветерот  

- Внимавај на блесокот на пожарот 
-Проверка на правци за повлекување 
 

Времето станува жешко и суво во 
текот на денот, и предизвикува 
зголемување на интензитетот на 
огнот 

- Може да бидат потребни различни алатки, 
техники и стратегии 
- Повлекувањето на тимот и ре-евалуација може 
да биде побезбеден избор 
 

Лизгање, одење и паѓања - Носете отпорни на топлина чизми  над 
глуждот, со поддршка и добар заштитник 
-Движете се внимателно низ опасниот терен 
 

Густа вегетација, оган, губење од 
поглед на пожарот и тешкотии при 
повлекување 

-Продолжете со набљудување 
-Најдете алтернативен правец или патека за 
пробивање 
-Бидете сигурни дека имате правци по кои 
можете да заминете и кои се лесни за употреба 
 

Несогорен запалив материјал 
помеѓу вас и огнот 

-Продолжете со набљудување 
-Создадете рута за бегање 

Тежок терен -Избегнувајте ги тешките терени ако сте во 
можност и користете различни пристапи до 
оганот 
-Избегнувајте го повлекувањето нагоре по ридот 
 -Испитајте ги правците за повлекување за да ги 
избегнете пречките 

Отровни змии и инсекти - Да се носи лична заштитна опрема, да се биде 
внимателен и претпазлив 
-Ако нешто ве касне, нанесете фластер, 
имобилизирајте се и упатете се кон 
медицинската помош веднаш 

Паѓање на гранки и дрвја, особено 
суви дрвја  и оштетени од пожар  

-Набљудувајте 
-Избегнувајте 
-Ако е неопходно држете се на растојание од 2м 

Ако се загубите или сте 
дезориентирани: 
-Непознат терен 
-Густ дим 
-Темно 

-Пред да заминете земете мапа и побарајте од 
локалните жители информации за областа 
-Ако се изгубите, останете каде што сте, секако 
ако е безбедно 
-Побарајте контакт со локалното население или 
други пожарникари за да се утврди вашата 
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локација 
-Користете карта и компас за да се ориентирате 
на картата 
-Барајте итна помош ако постои опасност од 
пожарот 
 

Патогени во водата (на пр. 
бактерии) 

-Пијте безбедна/чиста вода 
-Прочистете ја водата 

Слаба хигиена -Оддржувајте ја личната хигиена, особено пред 
јадење и пиење 
- Инсталирајте соодветна опрема за хранење во 
станиците и логорите 
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Средина на пожарите & нивно однесување 
 
Во EF2  "Примена на техники и тактики за контролирање на вегетациски пожари" 
средината на пожарите е опишана како збир/комбинација од елементите на пожарниот 
триаголник ( топлина, кислород и горлив материјал ) со времето, топографијата и 
горливиот материјал. Најголемо влијание врз однесувањето на оганот, како што 
минува низ подрачјето, имаат ветерот, наклонот, горливиот материјал и експозицијата 
на теренот. Поради овие фактори, пожарите постојано реагираат и се менуваат, 
особено кога два или повеќе од овие фактори дејствуваат заедно . Ако два или повеќе 
фактори се зајакнуваат еден со друг, тогаш тие се сметаат како синергетски .  
 
Кога ќе се соочите со оган , пред сè, контролирајте го своето однесување-реагирање. 
 

- Погледнете кој горлив материјал гори и должината на пламените јазици на 
различни делови на пожарот (главата/фронтот, страните и петата) 

- Проверете што допринесува да има оган на овие точки. Дали сите фактори кои 
влијаат за развој на пожарот (ветер, наклон, горлив материјал и експозицијата) 
дејствуваат усогласено? 

- Проверете дали оганот се движи во правец каде овие фактори се повеќе или 
помалку усогласени? 

 
Оваа информација треба да им овозможи на поединечните гасначи да го предвидат 
локалното однесување на пожарот. 
 
Исто така, оценете го пожарот од безбедносни причини. Одредете кои делови од 
пожарот се опасни и треба да се избегнуваат. 
 
Слика 1,1 подолу го покажува клучниот дел на пожарот ошто треба да се избегнува - 
чело/фронт на пожарот. Пред пожарот може да се наоѓате само кога пламенот е мал. 
Но, дури и ако пламенот е мал, добро да се размисли, бидејќи ова е местото каде што 
однесувањето на оганот може да се промени многу брзо. Најбезбедните делови за 
дејствување обично се крилните позиции и задниот дел на пожарот. Таму пламенот е 
со помал интензитет. 
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Цртеж EF 1.1. Типична форма на пожарот поврзана со ризиците 

 
Заден дел/пета Крило/страна Чело/фронт 

Низок пламен Средно висок пламен Висок пламен 
Спора брзина на ширење Средна брзина на ширење Голема брзина на ширење 
Малку дим Средна количина на дим Многу дим 
  Многу топол воздух 
 
Клучното прашање е – дали однесувањето на пожарот  ќе продолжи со  зголемување на 
интензитетот и со повисок пламен или со намалување и со понизок пламен? Тоа значи , 
пред се, потребно е секогаш да бидете свесни за она што се случува со пожарот со 
помош на комуникација или директно набљудување и ,следно, да сфатите што 
најверојатно ќе се случува со оганот во моментот или во следните 5 или 10 минути, 
часови и денови. Предвидливите промени во однесувањето на пожарот се должат на 
промените во наклонот, на комбинираното дејство на ветерот, горливиот материјал и 
наклонот, што е исклучително важно. Однесувањето на пожарот може да се промени 
многу брзо, но вашето размислување треба да биде понапред од ситуацијата. 
 
Некои клучни прашања: 

- Каде и кога однесувањето на пожарот ќе се смени? 
- Дали ситуацијата ќе стане подобра или полоша? 
- Колку долго локацијата каде што се наоѓаш ке биде безбедна? 
- Кога треба да се евакуираш? 

Правец на 
ветерот/нагорн

Заден дел/пета Крило/страна Чело/фронт 
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Цртеж EF 1.2. Влијание на ветерот врз промената на однесувањето на пожарот 

 
 
Оваа промена, кога едно релативно стабилно крило на пожарот кое брзо станува дел од 
главата/фронтот, може да се случи поради различни причини или комбинација од: 

- Промена на правецот на ветрот,најчестата причина за промената на 
однесувањето на пожарот 

- Таму каде пожарот го достигнува подножјето на стрмната падина 
- Пожарот се движи во област каде има голема колишина на лесно запалив 

горлив материјал 
- Кога пожарот излегува надвор од сенките на студените северни падини и оди 

кон јужната загреана падина  

 
 

Илустрација EF 1.3. Ефектот на оџак 

Северо-западен ветер Променлив ветер Југо-западен ветер 

Правец на ветерот
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Во потесните стрмни долини, термичкото струење на воздухот, наклонот и ветерот 
може да се поврзат и да се создадат извонредни услови за екстремно однесување на 
пожарот, често познат и како ”ефект на оџак”, со голема брзина на ширење и голем 
број на скокови на пожарот. Гасначите можат да бидат заробени меѓу пожарот што 
брзо се шири и падините и да не можат брзо да стигнат до безбедни локации. 
 
Кога се проценува средината/околината на пожарот потребно е да се земат во предвид 
голем број на природни индикатори за опасни услови. Треба да се оценуваат како дел 
од  континуиран процес на "Погледни нагоре, надолу и наоколу." 
 
Таблица 1. Погледни нагоре, надолу и наоколу показателите на однесувањето на 
                   пожарот 
 
Фактори на средината со пожари Индикатори 
Карактеристики на горливиот 
материјал (оценување) 

Континуитетот на горливиот материјал 
Голема количина на сув/мртов горлив материјал 
Кратко растојание помеѓу крошните (<6 м) 
Горлив материјал “скали “ 
Сооднос сув и суров горлив материјал 

Содржината на влага на горливиот 
материјал (почувствувај и измери) 

Мала релативна влажност (<25%) 
Содржината на влага помалку од 10 часа (<6%) 
Услови на суша 
Сезонско сушење 

Температура на горливиот 
материјал (почувствувај и измери) 

Visoka temperature na vozduhot (>30 oS) 
Golem procent na  gорлив материјал   
idirektно izlo`en na sonce 
Promena na ekspozicijata i zgolemuvawe na 
temperaturata na горливиот материјал 
 

Локалитетот (анкета) Стрмни падини (> 50%) 
Тесни долини 
Седла/преслапи 

Ветер (набљудување) Приземен ветер со брзина над 15 км / ч (10 
м/сек) 
Високи брзо движечки облаци 
Одеднаш мирно 
Јаки или променливи ветрови 
  

Стабилност на времето 
(набљудувај) 

Добра видливост 
Налети од ветер  и виори од прашина  
Кумулусни облаци 
Димот се крева право нагоре 
 

Однесување на пожарот 
(набљудувај) 

Navalen konvektiven stolb 
Prekinat konvektiven stolb 
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Dobro razvien konvektiven stolb 
Promenliv konvektiven stolb 
Gorewe na poedine~ni stebla (fakeli) 
Tlee~ki ognovi se pojavuvaat 
Mali ogneni  vitli se pojavuvaat 
^esti skokovi na po`arot (spot fires) 
 

 
Видови на фактори на ризик и мерки за контрола на однесувањето на пожарот 
се прикажани во Табела. 2 подолу. 
 
Табела 2. Фактори на ризик и контролни мерки 
 

Фактори на ризик Мерки за контрола 
Радиоактивна топлина - Pomesti se podaleku,  toplotnoto 

zra~ewe opa|a so oddale~enosta 
- Koristi fizi~ki prepreki 

(trupci,yidovi, rovovi) ako toa e 
neophodno, tie ke ja spre~at 
radijacijata 

- Koristi soodvetna oprema za 
personalna za{tita  

 
Faten vo “stapica”/zaobikolen 
od ogan 
 

- Odr`uvaj go znaeweto za odnesuvaweto 
na  po`arot i zgolemuvaj go postojano 

Izlo`enost na prekumerna 
radijaciona toplina 
 

- Izbegnuvaj  go jakiot intenzitet na 
po`arot, naj~esto na glavata na 
po`arot 

- Za{titi se od izvorot na zra~ewe 
• Pe{ki: 

- Evakuiraj se do bezbedno mesto 
   koristej}i ja  osoznaenata 
   mar{ruta za povlekuvawe 
- Gri`ete se za va{ite prijateli ‐ 
                  sogasna~i 
               - Koristi go izgoreniot del ako 
                  plamenot e so slab intenzitet 
               - Koristi  li~na oprema za za{tita 
               - Legni dole, {to e mo`no ponisko 

• Vo vozilo: 
- Parkiraj  na otvoreno, nadvor od 

gorliv  materijal  i  pristap  na po`. 
- Odstrani gi site rezervoari/kanti na 

gorivo 
- Ostavi go motorot da raboti i 
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svetlata vklu~eni, podgotvi gi 
crevata za za{tita 

- Zatvori gi vratite, prozorcite  i site 
drugi otvori 

- Sovetuvaj se so nadredeniot za 
akcijata i lokacijata 

- ^ekaj nadvor od voziloto {to e mo`no 
podolgo 

- Koga ke bide premnogu toplo vlezi vo 
voziloto od sprotivnata strana na 
oginot 

- Ostani vo voziloto {to e mo`no 
podolgo 

 
Дим и јаглерод моноксид - Izbegni nepotrebno rabotewe vo ~ad, 

osobeno dolgi periodi 
- Koga }e ima mnogu ~ad, premestete se 
- Koristete odobrena li~na oprema za 

za{tita (nao~ari, filteri za vozduh 
…) 

- Bidi siguren deka prestojot nadvor od 
~adot go otstranil jaglerod 
monoksidot od tvoeto telo 

 

Ekstremno odnesuvawe   na 
po`arot:  

- Naglo  zgolemen  
intenzitet 

- Zgolemuvawe na brojot na 
skokovi na  o`arot 

- Rapidno zgolemuvawe na 
brzinata na {irewe na 
po`arot 

 

- Proveri ja vremenskata sostojba, 
topografijata i gorliviot material 

- Rano otkrivawe so nabquduvawe 
- Odr`uvaj ja svesnosta za situacijata 
- Odr`uvaj ja komunikacijata so 

ostanatite gasna~i i pretpostaveniot 
- Evakuiraj se koristej}i sigurni  

pateki 
- Koristi sootvetni bezbedni zoni 

 

Izgorenici na racete,  stapalata 
i glu`dovite, osobeno pri 
proverka /dogasnuvawe  na 
po`ari{teto 
 

- Ko`ni rakavici 
- Po~uvsvuvaj  ja toplinata so gorniot 

del od dlankata 
- Da se upotrebuvaat sootvetni obuvki 
- Izbegnuvaj kontakt so nagoreni 

trupci, jaglenisani drva i `ar 
 

Da bide{ zaobikolen od 
po`arot: 

- Okolu krajot na linijata 
na odbrana 

- Bidi siguren deka so operacijata 
po~nuva{ od sigurna lokacija 

- Bidi siguren deka  linijata na 
odbrana e dlaboka do mineralniot 
sloj na po~vata i nema da dozvoli 
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- Povtorno palewe 
- Skok na po`arot 

 

premin  na po`arot pod povr{inata 
na po~vata 

- Vnimavaj  za da zabele`i{ povtorno 
palewe vo pravec na dvi`eweto na 
veterot vo odnos na tvojata polo`ba 

- Vnimavaj  po`arot da ne ja pomine 
linijata na odbrana 

 
 
 
Ризици од опремата и возилата   
 
Пожарот не е единствената закана. Контролата на ситуацијата , исто така, бара 
познавање на сите фактори на ризик. Ова ги вклучува факторите на ризик , кои можат 
да бидат базирани на хардвер и опрема, како и возила, како дел од целокупното 
справување со пожарот. 
 
Употребата на тешка опрема и возила обично бара посебни вештини. Секоја 
организација и земја има свој методи на обука во врска со обуката и сертификацијата. 
Секое парче на опрема , исто така, треба да се оценува за усогласеност со барањата за 
лична заштитна опрема. На пример, како додаток на другата опрема, возачот на 
трактор или булдожер може да бара заштита и на органите за слух.  
 
За оние вработени кои не добиле конкретна обука, избегнувањето на факторите на 
ризик е клучна контролна мерка за да се намали ризикот. Табела 3 ги покажува 
типичните опасни зони за секаков вид на опрема. 
 
Табела 3. Фактори на ризик и контролни мерки за опремата и возилата 
 

Опасности од опремата и возилата Контролни мерки  
Рачен алат - Se~ilata na alatot odr`uvaj  gi 

ostri i  ra~kite mazni 
- Bidi na 3 metri odale~enost 
- Koga odi{ alatot dr`i go na 

visina na pojasot, paralelno so 
po~vata i ostriot del nanapred 

 
Se~a~ na grmu{ki i treva (motoren) 
 

- Bidi na 3 metri odale~enost 
- Potrebna e specijalna obuka za 

negovo rakuvawe i koristewe na 
specijalna oprema za li~na 
za{tita 

 
Motorna pila - Bidi na oddale~enost na najmalku dve 

viso~ni od steblata koga se 
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upotrebuva pilata 
-  Potrebna e specijalna obuka za 

nejzino  rakuvawe i koristewe na 
specijalna oprema za li~na za{tita 

Pena i  retardanti - Spre~i  prskawe vo o~ite  i  kontakt 
so ko`ata 

- Nosi oprema za li~na za{tita (o~ila, 
rakavici) 

- Ako ima{ kontakt so niv, vedna{  
izmi j se 

Creva za voda - Spre~i da bidat vo dopir so ogan koga 
se polni so voda 

- Izbegni pregolem pritisok vo 
mlaznicata {to mo`e da go isfrli od 
ramnote`a gasna~ot 

Vozila - Vozi defanzivno, a ne agresivno 
- Koristi farovi (uklu~eni) 
- Parkiraj podaleku od po`arot so 

polo`ban a voziloto spremno za 
napu{tawe na mestoto vo slu~aj na 
opasnost 

Traktor so priklu~oci - Izbeknuvaj  gi  rabotite  koi  mo`at 
da te dovedat pozadi traktorot 

- Izbegnuvaj ja pozicijata pozadi 
se~a~ot kade {to letaat par~iwata od 
drvo 

Булдожер - Odr`uvaj bezbedna odale~enost 
(minimum  2 viso~ini  na  
okolnite  drva) 

- Vnimavaj  i  nabquduvaj  dodeka 
ma{inata raboti vo tvoja 
blizina 

- Pribli`ise edinstveno so 
odobruvawe na voza~ot 

- Na naklonet teren ne se dvi`i 
pod ma{inata  

 
Helikopter i avion - Postojano sledi gi instrukciite na 

pilotot  
- Potrebna e specijalna obuka 
- Bidi podaleko od oblasta za 

sletuvawe I poletuvawe 

Ispu{tawe na voda (vodeno 
bombardirawe) 
 

- Bidi na mala distanca od 
mestoto kade ke bide ispu{tena 
vodata 

- Ako se zatekne{ vo taa oblast, 
legni so liceto nadolu (prema 
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zemjata) i ra~niot alat odlo`I 
go podaleku od tvoeto telo 

 

Prav 
 

- Izbegnuvaj mesta so golema 
koncetracija na prav 

- Koristi o~ila, maska i sl. 
 

Buчава 
 

- Izbegnuvaj  mesta so prekumerna 
buka 

- Koristi {titnici za u{i i  buka
 
Голем број на примери на опрема и возила, кои можат да бидат фактори на ризик за 
вас, можете да ги видите на сликата EF 1.4 подолу: 

 

 
 

Цртеж EF 1.4 
 
Фактори на ризик за време на работа 
 
Во текот на работата треба да се одржи свестa за состојбата. Безбедната ситуација брзо 
може да се претвори во опасна поради промените во однесувањето на пожарот или 
промена на локацијата на тимот на земја. 
 
Одредени дополнителни мерки за контрола треба да се воведат во работните практики 
со цел да се избегне влијанието на човечкиот фактор како причина за несреќа.

Ризици

Безбедна 

Ризици

зона 
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Табела 4. Фактори на ризик за време на работа и контролни мерки 
 
Фактори на ризик за време на работа Контролни мерки 
Метаболичка топлина (телесна топлина 
од работа) 

-Користете соодветна лична заштитна 
опрема, како памук натопен со ретардант 
-Одмор под надзор 
-Менување на задачите и  поделба на 
тешкиот товар 
-Пијте многу вода 
-Одржување добра физичка форма 

Дехидрираност -Пијте многу безбедна / чиста вода за 
пиење (најмалку 1 литар на час) 

Прегревање поради комбинација од: 
-Висока телесна температура, поради 
напорната работа 
-Висока температура 
-Радијациона топлина 

-Напијте се вода пред да почнете да 
работите 
-Прилагоди го темпото и дели ја 
работата со останатите 
-Користете соодветна лична заштитна 
опрема 
-Намали ја изложеноста на радијациона 
топлина 
-Носете лесна облека 
-Пијте вода во почести интервали 

Позиционирање  над пожарот на ридот 
- чад, топлина, брзо ширење на огнот, 
скокови на пожот 

-Избегнувајте локации нагоре по ридот 
-Применете го  LACES  

Позиционирање под пожарот на ридот 
-Камења и карпи, изгорени дрва 
стркалани надоле предизвикувајќи нови 
пожари 

-Внимавајте на пожар под вас и од 
материјате кои се тркалаат надоле 
-Изградете соодветна заштита со канал, 
за да се соберат материјалите што се 
тркалаат надолу 

Слаба комуникација: 
-нејасни задачи и инструкции 
-зафатен / изгубени комуникациски 
канали 
-информации кои не се пренесени на сите 
луѓе 

-Комуницирајте со вашиот партнер и 
водачот на тимот 
-Бидете сигурни дека ќе се разбере 
проблемот, прашањата и појаснувањата 
-Бидете сигурни дека ќе го разберете 
планот на комуникација: канали / 
фреквенции 
-Одржувајте го радиото и бидете сигурни 
дека батеријата е доволно полна 
-Не работете во изолација 

Човечки фактор: 
-медицински услови 
-капацитети 
-стрес 

-Информирајте го вашиот претпоставен 
за било каква медицинска или физичка 
состојба која може да влијае на вашата 
работа 
-Физичка форма 
-Образование и обука 
-Информирање на раководителот / 
добивање помош од партнерот / тим во 
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било која задача чие извршување ја 
надминува вашата способност 

Заморни од напорната работа во текот на 
долг временски период, од димот и 
стресна работна средина: 
-краткорочни 
-долгорочни 

-Прилагодете го темпото на работа 
(заштеда на енергија) 
-Промена и еднакво дистрибуирање 
задачи на тимот 
Одмор по надзор, одржување на 
свесноста  и внимавај наоколу 
-Редовно одморање, вода и храна 
-Доволно спиење 
-Избегнувајте да возите 

Повреди од кревање тешки предмети -Обука 
-Физичка форма 
-Распределување задачи со тимот 

 
 
2. Управување со ризик: оценка на ризикот и имплементација на 
мерки за контрола 
 
Претходно беа опишани  5-те чекори на проценка на ризик. 
 

Чекор 1 Идентификувајте ја опасноста 
Чекор 2 Одлучете на кого може да му биде нанесена штета и како 
Чекор 3 Оценете го ризикот и одлучете за мерките за претпазливост 
Чекор 4 Запишете ги вашите сознанија и спроведете ги 
Чекор 5 Проверете ја уште еднаш проценката и обновете ја ако тоа е 

потребно 
 
Кога се извршуваат првите два чекори, се спроведуваат различни процеси на 
утврдување на степенот на ризик. Важно е да се обезбеди усогласеност со 
организациските процедури бидејќи некои организации имаат софистицирани  
процедури за оценување. Следниве се пример на едноставна процедура на проценка на 
ризикот: 
 
За секој ризик: 
 
1. Определете ја веројатноста од ризичните фактори: низок, среден или висок 
2. Да се утврди колкава е сериозноста на последиците што можат да настанат: мала, 
средна или голема 
Потоа ги комбинирате веројатноста и сериозноста на ризикот како низок, среден или 
висок ризик. 
 
Подолу се дадени неколку примери. 
- Висока веројатност и висока јачина произведуваат високо ниво на ризик со која се 
бара итно внимание 
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- Ниска веројатност на средна опасност може да создаде среден ризик 
- Низок ризик и ниска опасност може да создаде низок ризик 
 
Овој процес овозможува  приоритетност на нивоата на ризик, на  кои треба да се обрне 
внимание. 
 
Во тој случај,  може да се применат мерки на претпазливост или мониторинг и ре-
евалуација на факторите на ризик. Ако нивото на ризик е прифатливо, задачата 
продолжува. Ако не е, задачата не се извршува се додека не се најде побезбеден начин 
за извршување на задачата. 
 
Подолу е прикажан уште еден начин на опишување на овој процес, кој исто така може 
да биде соодветен за проценка на ризикот: 

 
Чекор 1 Собирање информации 
Чекор 2  Оценка на ризикот 
Чекор 3 Контрола на ризикот 
Чекор 4  Момент на одлука 
Чекор 5  Оценка 

 
Кој начин ќе се користи за процена, треба да одлучи дорганизацијата/институцијата 
која во тој момент е одговорна за акцијата. Важечките законски регулативи, исто така, 
мора да бидат земени во предвид. 
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Инструменти, тактики и однесување на пожарот 
 
Должината на пламенот може да се користи како корисен индикатор на интензитетот 
на пожарот. Ова значи дека еден од начините да се намали ризикот е да се разбере како 
да ги користиш овие алатки и тактики на различни височини на пламенот. Види подолу 
Табела 5: 
 
Табела 5. Алатки, тактики и однесување на оганот 
 
Dol`ina na 

plamenot 
(m) 

Zna~enie 

0 - 0.5 Generalno, po`arot mo`e i sam da se izgasne  

0.5 - 1.5 Intenzitetot na po`arot e mal 
Mo`e da se koristi ra~en alat za direkten napad na po`arot 

1.5 - 2.5 Po`arot e preintenizen za direkten napad so ra~en alat 
Voda i buldo`eri mo`e da se potrebni 
Prepora~livo e po`arot da se napa|a od stranite ili paralelno

2.5 - 3.5 Po`arot e preintenziven za direkten napad od linijata za 
kontrola  
Avioni ili helikopteri mo`e da se potrebni 
Strani~ni ili paralelni napadi vo zavisnost od dol`inata na 
plamenot na konkretnata lokacija 

3.5 - 8 Mnogu intenziven po`ar 
Kontra po`arm o`e da go smiri frontot na po`arot 
Strani~ni/paralelni i indirektni napadi se prepora~uvaat vo 
zavisnost od dol`inata na plamenot na konkretnata lokacija 

8m+ Ekstremno odnesuvawe na po`arot 
Indirektni/defanzivni taktiki se prepora~uvaat 

 
 
Безбедносен проблем е да се препознае значењето на различни должини на пламени и 
да се употребат соодветни алатки и тактики. Ризиците кои се намалуваат со овој 
пристап го вклучуваат и навремено избегнување на стапицата да бидете иложени на 
радијациона топлина.  
 
Радијационата енергија/топлина се шири во права линија и значително се намалува со 
растојанието, затоа побезбедно да се работи на поголемо растојание од огнот и 
повисокиот пламен. 
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Лична заштитна опрема 
 
Во Европската унија постои барање за работодавците да  се обезбеди соодветен кадар и 
заштитна опрема за да се намали ризикот што постои за гасначите. Сите членови на 
тимот треба да бидат соодветно опремени со лична заштитна опрема. На никого не 
треба да му биде дозволено да работи без соодветна и безбедна облека. 
 
 

 
Илустрација EF 1.5. Лична заштитна опрема 

 
Личната заштитна опрема треба да заштититува од: 
- Физички повреди - гребнатини, абразии и директни изгореници 
- Изложеност на радијациона топлина 
- Загревање на телото (метаболичка топлина) 
 
Ова бара соодветен пристап при изборот на видовите заштита, на пример, комплетен 
костим за оган е многу добра заштита од директна изложеност на топлина и 
изгореници, но тоа многу брзо може да доведе до топлинскиот стрес поради лошата 
топлинска изолација на телото. Дополнително, ако има потреба за тоа, опрема за штита 
na очите и ушите треба да биде набавена. 
 
Во некои итни случаи, куси панталони и маици со куси ракави може да ја намалат 
акумулацијата на топлината на телото, но така се ризикуваат  изгореници и гребнатини 
. 

Шлем 
Заштитни очила 
Маска за 
заштита од дим 

Целосна 
заштита на 
телото 

Комбинизон

Шише 
со вода 

Квалитетни 
кожни 
чизми 
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Облека која се препорачува 
 
Облека која пожарникарите треба да ја поседуваат: 
 
- Безбедносен шлем и облека која го штити вратот (исто така ги штити од радијациона 
топлина) 
- Дебели кошули со долги ракави  и долги панталони направени од дебела ткаенина 
или пожарникарски костум 
- Кожни или други соодветни чевли со волнени чорапи 
- Волнена и памучна долна облека 
- Ногавиците од панталоните, кошулите и панталоните со прерамки и  околу вратот 
треба да бидат отворени. Ова му овозможува на воздухот да циркулира и потта да 
испарува, го намалува на ризикот од опасна акумулација на телесната теоплина. 
 
Материјали 
 
Волна, памук, или одредени отпорни на оган материјали кои се најдобри за облека кога 
сме изложени на оган. 
 
Повеќето синтетички материјали не  спроведуваат топлина од телото и може да се 
запалат или растопат под влијание на топлина. 
 
Дебелината на материјалот е главен фактор во намалување на износот на топлина која 
се пренесува на телото. Слоеви на облека и воздушни празнини помеѓу слоевите може 
да допринесат да се создаде слична бариера. 
 
Лабаво ткаени материјали (на пример, волна) изолираат и од радијациона топлина и  
овозможуваат ладење на телото. 
 
Цврсто ткаени ткаенини (како што тексас) е слаб изолатор од радијациона топлина и 
малку помага во ладењето телото, иако има добра отпорност на абење. 
 
Ве молиме обрнете внимание на следново : 
 
- Заштитете ги вашите уши кога работите во бучна средина (на пример , во близина на 
пумпи, моќна опрема, тешка машинерија и авиони ) 
- Заштитни очила и маска за прашина помагаат да се намали непријатното чувство кога 
гасначите се во задимена, со слаба видливост и прашлива средина, особено за време на 
операциите. 
- Ракавици може да бидат потребни при работа со рачен алат или проверка на 
пожариштето . 
 
Забелешка: предната и задната страна на дланката се добри алатки за утврдување на 
нивото на топлина. 
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- Пожарникарите треба да заминат веднаш ако температурата е превисока за дланките 
- Покривањето на дланките може да оневозможи да го детектирате нивото на топлина 
преку нив 
- Екстра топла облека може да бидат потребни кога се работи во постудени услови  
(заштитен волнена јакна, ракавици и сл). 
- Треба да се внимава со хемиски прочистена вода во шишиња , особено кога се работи 
во оддалечени области, за да се избегне контакт со бактерии. 
- А мал ранец со екстра облека и високо калорична храна треба да бидат обезбедени за 
тимовите во оддалечени области, кои таму можат да бидат и подолго време. 
-Може да биде потребна и торбичка за вашата лична заштитна опрема. 
 
Не се препорачува облека која вклучува: 
 
- Најлонска или синтетичка облека  
- Шорцеви и кошули со кратки ракави 
- Едноставни памучни панталони со прерамки без долна облека 
- Тесна облека со која се потите, а го спречува испарувањето на потта од кожата 
- Облека која го ограничува нормалното движење 
- Облека која ја зголемува телесната топлина. 
 
Балансирање на заштитата 
 
Рамнотежата помеѓу нивото на заштита и нивото на изложеност на опасности 
овозможува пожарникарот да работи безбедно и ефикасно. 
 
Ако топлината се зголеми одете на побезбедна локација. 
Вишокот на заштитна облека , веројатно може да доведе до метаболичко загревање и 
изложување на лицето на поголем ризик. 
 
- Зголемувањето на растојанието од пламенот ја намалува изложеноста на радијациона 
топлина 
- Менување на работни места и редовни паузи за да се изладите и намали 
акумулацијата на метаболичката топлина 
- Потенцијалнитте фактори на ризик  на  пожарите на отворен простор се различни од 
факторите на ризик кај урбаните пожари, затоа користите соодветна лична заштитна 
опрема. 
 
Физичка спремност 
 
Персоналот ризикот од различни опасности го намалува со соодветно ниво на физичка 
кондиција. Нивото на оваа форма се определува од страна на соодветната институција. 
Сепак, тоа се должи на фактот дека борбата со пожарот е тешка физичка работа,  често 
се врши на нерамен и ридски терен и обично бара високо ниво на физичка 
подготвеност . 
 
Нивото на физичката кондиција , исто така, влијае врз способноста на индивидуалните 
гасначи како ќе се справат со други фактори на ризик поврзани со пожарите, 
вклучувајќи ги димот, јаглероден моноксидот, стресот и топлотнот удар. Помалку е 
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веројатно дека лицата во добра физичка состојба може да страдаат од замор и повреди. 
 
Физичката форма е исто така поврзана со способноста на лицето брзо да се евакуриа 
кога пожарот брзо се приближува  и оди на безбедно место. 
 
 
Фатен во стапица/  окплен со огин активности за преживување 
 
Кога сите обиди за да се избегне стапицата  или ситуации да сте во оган не успеале и  
безбедно напуштање на местото не е можно, постојат неколку начини да се преживее 
во тој случај. Овие методи треба да се користат само како последно средство. 
 
Радијационата топлина и пламенот се најголема закана по вас. Топлината доаѓа право 
накај вас. Интензитетот на огнот, на кој сте изложени , е се подалеку од површината на 
земјата. Свеж воздух , исто така, може да се најде блиску до земјата. 
 
Затоа неопходно е да побарате засолниште на најниско можно ниво, зад солидна 
бариера, каде што не постојат никакви запаливи материјали. Дишните патишта и 
голата кожа , исто така, треба да бидат заштитени што е најдобро можно . Ровови или 
место зад паднато  големо дрво или во вода со соодветна длабочина може да биде 
соодветен начин за спасување. За да се намали ефектот на топлина потребно е  да се 
остане во засолниште, онолку долго колку што на огнот му е потребно во целост да се 
оддалечи. 
Следниве методи покажуваат како да преживеете, како пешак или во автомобилот, под 
директна закана од огнот. 
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Илустрација EF 1.6. Лична безбедност како пешак - итнен случај 
 

 
Илустрација EF 1.7. Лична безбедност во возило - итен случај 

 
 
3. Свесеност за прва помош 
 
Правото на Европската унија го обврзува работодавецот да се процени потребата за 
примарна здравствена заштита за своите вработени и да се направи ефикасно 
снабдување за прва помош. 
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Прва помош - примена на прифатените принципи на лекување на повреди или 
ненадејна болест и третман со користење на алатки и материјали кои се достапни . Ова 
е одобрен метод на справување со повредите и болните пред доаѓањето на 
квалификувани заштита за да се обезбеди понатамошна евалуација и третман. 
 
Со Првата помош предвидено е да : 
 
- Зачува живот 
- За да се спречи влошување  
- Да се промовира лекување 
 
Несреќи и болести кои имаат потреба за прва помош може да се случат за време на 
противпожарни активности во руралните области. Затоа, обуката во прва помош до 
одредено ниво и уверение од организација специјализирана за прва помош е многу 
важно. 
 
  
Во случај на несреќа таа треба да овозможи: 
 
- Да се процени ситуацијата 
- За да се утврди причината за страдањето 
- Веднаш да се обезбеди прва помош 
- Ако е потребно, да се организираат понатамошен третман   
 
Одредени аспекти од примарната здравствена заштита што најверојатно можат  да се 
потребни при гаснењето на пожарите се: 
 
- Оценување на ситуацијата 
- Евалуација на пациентот 
- Реанимација 
 
И третмани за:  
 
крварење               изгореници                             туѓи тела во окото 
фрактури               топлотна исцрпеност            топлотен удар 
хипотермија          вдишување дим                  оштетување на меките ткива 
 
Медицинска помош треба биде обезбедени за сите повреди при пожар. 
 
- Повредените пожарникари треба да бидат отстранети од местото на пожарот 
- Шефовите треба да бидат информирани за сите повреди и заболувања на 
пожарникарите во текот на противпожарните операции 
- Имињата на повредените несмее да се кажуваат преку радио. 
 
Многу од ситуациите погоре се третирани на вообичаената настава за прва помош. 
Некои примери на специфични потреби на луѓето кои се вклучени во противпожарна 
акција, дадени се подолу. Овие ситуации често се случуваат поради комбинација на 
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високи температури на воздухот, изложеност на радијациона топлина и специфична 
внатрешна топлина на телото (телесна топлина) произведена во текот на напорна 
работа. 
 
Лоша здравствена состојба заради топлината  
 
Лошото здравје поврзано со топлина, има три фази - топлински стрес, топлотна 
исцрпеност и топлотен удар. Ова се најчестите ситуации кои се предизвикани од 
влијание на пожарот. Тие влијаат не само нивното физичко здравје, туку и на нивната 
проценка и експертиза во врска со нивната работа. 
 
- Следете ги симптомите на топлинскиот стрес и преземете акција веднаш на самото 
место 
- Ладењето на лицето погодено од топлински удар е приоритет 
  
Топлотен стрес (Фаза 1) 
 
Топлотен стрес не откриен на време или не е третиран, брзо ја намалува ефикасноста 
на пожарникарот. 
 
Телото ги контролира својата температура, циркулацијата и потењето. Чукањето на 
срцето се зголемува и пумпа крв поблиску до кожата (лицето може да биде црвено), и 
телото се поти. Пот испарува и влече топлина од телото - за испарување бара топлина - 
и телото се лади. 
 
Луѓето се разликуваат во нивните реакции при еднаков топлотен стрес, затоа што секој 
човек има различна способност да ја регулира топлината. 
 
Гасначите со добра физичка форма генерално се повеќе толерантни на топлински 
стрес. 
 
Гасначите треба да внимаваат на знаците на топлинскиот стрес . 
 
Знаци на топлинскиот стрес се: 
- Вцрвеното лице 
- Замор 
- Потење 
- Вртоглавица 
- Слабост 
- Гадење 
 
Ако топлотниот стрес се идентификува во рана фаза и соодветно се преземат мерки, 
лицето ќе закрепне брзо. 
 
- Ако топлотниот стрес не е откриен, гасначот брзо ке западне во топлотна исцрпеност 
- Удибна облека, вода за ладење, вентилација ќе го зголеми ладењето при 
испарувањето. 
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Топлотна исцрпеност (Фаза 2) 
 
Ако топлинскиот стрес трае и напорната работа продолжува , состојбата може води 
кон топлотна исцрпеност. 
 
Кога мозокот ќе сфати дека телото се прегрееало, ги успорува функциите на телото и 
промените на симптомите се покажуваат. 
  
Сега лицето има : 
 
- Слаб пулс ( намалување на крвниот притисок ) 
- Леплива кожа ( потење) 
- Плитко дишење ( респираторната стапка забрзува ) 
- Бледо лице (резултат на низок крвен притисок) 
- Одложени реакции 
 
Оваа личност е лошо и треба да биде евакуирана од работното место за да се одмори и 
закрепне, како и да добие медицински третман. Удобна облека, вода за ладење, 
вентилација ќе го зголеми ладењето при испарување. 
 
 
Топлотен удар ( третата фаза ) 
 
Ако топлотната исцрпеност не е забележана и не се превземени мерки, лицето се 
движи кон третиот степен - топлотен удар. 
 
Системот за контрола веќе не може да се справи со прегревање на телото, мозокот е 
под влијание и запира испраќање на команди на ладење на телото. 
 
На  телото се појавуваат следниве симптоми: 
- Чест и интензивен пулс ( забрзан пулс ) 
- Жешка , сува кожа ( дехидратација - недостаток на потење ) 
- Висока температура (топлината на телото не се следи ) 
- Вцрвеното лице ( зголемување на циркулацијата на крвта и температурата) 
- Главоболки и гадење 
- Лицето станува раздразливо, конфузен е, губи интерес и може да ја изгуби свеста 
 
Потребна итна медицинска помош 
 
-Ова лице има висока температура, исушен е и тој е во сериозна состојба 
- Првиот третман е – олабавување на облеката, студена вода, ладење за да се зголеми 
испарувањето на потта и олади телото 
- Итна медицинска помош е потребна 
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- Евакуирањето не се спроведува пред да се одпочне со медицинската помош за ладење 
на телото 
 
  
Изгореници 
 
Постојат изгореници различни по длабочина, големина и тежина и може да го оштетат 
поткожното ткиво како и кожата. 
 
Изгорениците можат да произлезат од директен контакт со извор на топлина или од 
изложеност на радијациона топлина. Опасноста од  добивањето на изгореници е 
резултат на континуираното влијание на високи температури на кожата,  како и  
резултат на шок. 
 
Изгорените површини треба да се оладат веднаш и пациентот треба да се следи за да се 
процени влијанието на шок. 
 
- Гасначите треба да носат пропишани предмети на лична заштитна опрема 
- Сите изгореници бараат итно ладење со вода за најмалку 10 минути и медицинска 
помош. 
 
 
Дехидратација 
 
Системот за ладење вклучува телесно потење. 
 
Луѓето се разликуваат во нивната реакција на иста дехидрација, бидејќи секој човек 
има различна способност да ја регулира топлината. 
Гасначите со добра физичка форма генерално се повеќе толерантни на топлински 
стрес. 
Дехидратација се јавува кога голема количина на течност се губи преку потење и 
редовно не се надополнува. Важноста на овој фактор додека работите на пожар е 
очигледна: 
  
- Пијте вода редовно - секогаш пијте повеќе вода отколку што треба за да се спречи 
дехидрација, инаку телото ќе се прегрее и може да почнат топлотни непријатности 
- Период на екстремна опасност од пожар, да се зголеми внесот на течности во случај 
на итен повик 
- Пијте за да се спречи жедта 
 
Вашата жед не е вистински показател за тоа колку вода на вашето тело му е потребна- 
потребно е време за да се разграничи разликата меѓу појавата на дехидрација и чувство 
на жед. 
 
- Можете да почнете да страдате од дехидрација пред да сте свесни. Кога ќе почнете да 
се потите, користите го тоа  како индикатор дека вашето тело бара адекватни количини 
на течност. 



 31

  
При пожар треба често да ги надополнувате изгубените течности. 
 
- Можете да се потребни и до 150-200 ml на секои 15 минути (индивидуалниот 
метаболизам е различен) 
- При користење на рачен алат, можеби ќе треба да се зголеми дозата до 300 ml на 
секои 15 минути 
-Рехидратација со вода 
 
 

Додаток А: Безбедносни процедури 
 
 
 
Друга клучна безбедносна одговорност на потенцијално опасна ситуација е 
вклучувањето на LACES процес во работните практики . НСВПБ значи: 
 
Набљудувачи позиционирани таму од каде што тие ќе може да се видат пожарната 
линија, пожарот и тимовите каде што работат. Тие мора да бидат искусни и да го 
одржуваат тимот информиран за однесувањето на пожарот, вклучувајќи ја и можноста 
за промени, како и идентификација и предвидување на опасност од ситуации на пожар. 
 
Свесноста за она што се случува со пожарот и други дејствија мора да се одржува во 
секое време. Бидете свесни за временските промени, каде пожарот е во допир со 
различни падини, експозиции и горлив материјал. Бидете свесни за опасните области 
околу механизација и опрема. Бидете свесни за состојбата на вашиот партнер и 
членовите на екипата. 
 
Вербална комуникација, рачни сигнали, радио комуникација меѓу членовите на 
тимот, надгледувачите и раководителите на пожарот - сето тоа е многу важно. Имај 
резервен план во случај на неуспешна радио врска или сте надвор од мрежа и 
проверувај ги радио фреквенциите кои треба да бидат користени. На пожарната линија 
може да биде многу бучно. Може да биде потребно да се намали растојанието помеѓу 
персоналот за одржување на добра комуникација меѓу членовите на тимот , особено во 
тешки ситуации. 
 
Правци за евакуација. Имајте испланирано и одредено 2 правци со истражувањето 
пред да започнете со работа. Измерете колку долго е потребно да се евакуираат 
рабптниците пеш. Определете ја стапката на брзина и бидете сигурни дека имате 
доволно време да стигнете на безбедно место . Одредете ги екстремните точки , по што 
напуштање на пожарната линија и евакуацијата во безбедна зона стануваат неопходни. 
Реагирајте на време додека не е доцна. Правците на евакуирање треба да го 
избегнуваат одењето нагоре по ридот. Секој треба да го знае планот и она што се бара 
од него. Секој треба да го знае сигналот за евакуација. Проверете ги патиштата на 
пристапот и дење и ноќе. 
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Безбедносните зони се дефинирани, оценувани и подготвени правилно. По површина 
треба да бидат доволно големи, така што ќе може да преживеете изложени на пожарот 
и без засолниште. Можете да ја користите претходно изгорената површина и работ, 
секогаш задржувајќи најмалку една нога на сигурна област. Користете ги природните 
условиЧ  земјени падини, карпести предели, места со маллку лесно запалив горлив 
материјал, езера и бари, неодамнешни сечишта во шумата, патишта и области за 
слетување на хеликоптери. Прочистете ги областите од вегетација колку што е можно, 
имајќи го во предвид позицијата на пожарот и неговата брзина на ширење во насока на 
безбедносната зона. 
 
Разгледајте го однесувањето и развојот на пожарот на безбедносната зона и дали е 
прифатлива неговата големина и поставеност. На рамна површина без ветер 
минималното растојание помеѓу секој човек и огнот треба да биде четири пати 
поголема од висината на пламенот. Растојанието треба да се одржува низ целата 
безбедносна зона. Големи безбедни површини се бараат и се потребни, доколку тие се 
лоцирани нагоре по ридот или на страната каде што дува ветрот или ако постои голема 
количина на горлив материјал. Избегнувајте да ја поставите безбедносната зона во 
стрмни тесни долини или онаму каде патот за евакуација оди по ридот. 
 
Во итни ситуации, на патот за евакуација, треба да се ослободиме од секоја непотребна 
опрема. Треба да се задржи рачниот алат, водата, прирачниот чтит, секако ако го 
поседуваме. Држете го телото што е можно пониско и штитете го респираторниот 
систем и голата кожа. 
 
Потребната големина на безбедната зона варира зависно од висината на пламенот, за 
да им овозможи на луѓето да останат на безбедно растојание и да не страдаат од 
радијациона топлина . Ако конвективниот столб е насочен кон површината, заради 
наклонот на теренот и правецот на ветерот, тогаш растојанието е поголемо. 
Видете ја Табела 6 подолу за даденото минимално растојание во отсуство на ветер и 
влијание на наклонот. 
 
Табела 6. Должината на пламенот и големината на безбедносната зона 
 

Должина на пламенот во 
метри 

Дистанца/растојание во метри 

3 12 
5 20 

10 40 
15 60 
20 80 
30 120 
60 240 

 
Некои други примери за стандардните безбедносни процедури се покажани подолу: 
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Австралискиот систем-бидете внимателни  (Watchout) 
W Vremeto ima dominantno vlijani na odnesuvaweto na po`arot, zaradi 

toa postojano bidete informirani 
 

A Site akcii treba da bidat na baza na postoe~kite uslovi i o~ekuvaniot 
razvoj na po`arot 

T Obidete se da imate barem 2 bezbedni pateki za izbegnuvawe na 
po`arot 

C Odr`uvajte komunikacija so va{iot tim, nadredeniot i drugite timovi

H Opasnostite {to se te{ki za vnimavawe se lesno zapaliviot gorliv 
materija i naklonot na terenot 

O Nabquduvaj gi promenite na brzinata i pravecot na veterot, vla`nosta 
na vozduhot i oblacite 

U Razberi gi tvoite instrukci (dadeni od nadredeniot) i bidi siguren 
deka si gi razbral 

T Razmisluvaj jasno, bidi na gotovnost i deluvaj odlu~no pred tvojata 
situacija da stane kriti~na 

 
10 стандардни наредби – САД 
 
F Bori se so oginot agresivno, no najnapred obezbedi ja tvojata bezbednost 
I Iniciraj gi site akcii na baza na postoe~koto i o~ekuvanoto odnesuvawe na 

po`arot 
R Prepoznaj ja momentalnata vremeska sostojba i dobij vremenska prognoza 
E Osiguraj se deka instrukciite se dadeni i razbrani 

O Dobij/obezbedi  gi informaciite za momentalnata sostojba na  po`arot 

R Ostani vo komunikacija so ~lenovite na tvojot tim, tvojot nadreden  i 
ostanatite sili 

D Odredi bezbedni zoni i pateki kako da stigne{ do niv 
E Vospostavi stra`a vo potencijalno opasnite situacii 

R Postojano ostani  pod kontrola  

S Bidi smiren, misli jasno i deluvaj odlu~no 
 
Од анализите на ситуацијата, идентификувани се 18 проблеми поврзани со развојот на 
опасноста: 
 
18 ситуации кои што треба да се контролираат (САД) 
 
1. Вие сте на пожарот, кој не бил испитуван или  мерен (проценет) 
2. Вие сте во земја која не сте ја виделе  преку ден 
3. Безбедносните зони и  правците за евакуација не се утврдени 
4. Вие не сте запознаени со локалните временски услови и други фактори кои можат да 
влијаат на однесувањето на пожарот 
5. Вие не сте информирани за никаква стратегија, тактика  и  фактори на ризик 
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6. Не ви се јасни вашите инструкции и вашата дестинација 
7. Немате комуникација со вашите водачи на тимот или соседните сили 
8. Создадовте пожарна линија  на небезбедна точка 
9. Изградивте огнена бариера на падините  
10. Ќе доживеете директен напад од пожар 
11. Постои несогорен горлив материјал помеѓу вас и пожарот 
12. Не можете да го видите  фронтот на пожарот и немате контакт со некој кој го гледа 
13. Вие сте на страната на еден рид, каде што надолу се тркалаат материјали кои можат 
да го запалат горливиот материјал под вас 
14. Ќе забележите дека времето добива жешка и сува нишка 
15. Да  почувствувате силен ветар или  ветрот го сменил својот правец 
16. Забележани се повеќе и повеќе пожари како доаѓаат преку пожарната линија 
17. Ќе забележите дека на теренот има горлив материјал кој го отежнува планот за 
евакуација  
18. Ќе забележите гасначи кои спијат на пожарната линија  
 
За секоја од овие ситуации треба да спроведе соодветна мерка за контрола.
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Референци: 
 

 
 
 
Одрекување на одговорност 
 
 
Напор е направен за да се осигура точноста на информациите дадени погоре, како и 
фактот дека тоа се базира на верувањето на Глобалниот центар за следење на шумски 
пожари , на Меѓународната асоцијација на службите за заштита од пожари и спасување 
Иницијативи за рурален развој , Ltd ( заедно со партнерите во проектот EuroFire , тоа е 
добра модерна пракса пред датумот на кој таа беше подготвена. Ова не претендира да 
биде крајно во својата содржина и е отворено за ревизија. 
 
Информациите кои се дадени се за општи информативни цели, кои се потпираат на 
одредени цели. Информациите се конфигурирани за употреба со било какви групни 
или сопствени правила, регулативи или препораки и совети на сите релевантни 
комисии или одговорност на секоја група е читањето на оваа информација, да се 
осигура дека какви било ризици кои се релевантни за одредена активност, целосно се 
разгледуваат. 
 
EuroFire проектни партнери и нивните вработени или агенти исклучуваат одговорност 
(пред проширената рамка дозволена со закон ) за било какви грешки, пропусти или 
лажни изјави содржани во информацијата, ниту за било каква загуба, штета или 
непријатности доживеани од било кое лице што дејствува со потпирање на овие 
информации. 
 
[Информациите се заштитени со авторски права и закони за интелектуална сопственост 
и изразени во изјавите или поинаку договорено во писмена форма, можете да ги 
користите и да ја копирате информацијата за ваша лична, некомерцијална употреба, 
под услови на соодветно признание.] 
 
Обезбедувањето на информации и вашето нивно користење ќе биде регулирано  и 
толкувано во согласност со законите на Шкотска и сите корисници на информациите 
непроменети да ги остават на шкотските судови во однос на било какви побарувања 
или активности поврзани со информации или неговата употреба. 


