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                          Grupy straży Zawód strażaka.

Straż dzieli się na dwie
grupy. Jedną z tych grup
jest OSP,czyli Ochotnicza
Straż Pożarna,a drugą z
tych grup jest PSP,czyli
Państwowa Straż Pożarna.

Strażak ma obowiązek
przyjeżdżania do pracy i
musi pomagać
poszkodowanym w razie
wypadku.

                                                               Straż
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                        Odznaki OSP               Grupy w OSP

Sekcja - 9 strażaków
Pluton- 13 strażaków
Zastęp-6 strażaków
 

                                          Ochotnicza Straż Pożarna

-Strażak
-Starszy strażak
-Dowódca roty
-Pomocnik dowódcy Sekcji
-Dowódca Sekcji
-Pomocnik Dowódcy
Plutonu
-Dowódca Plutonu
-Członek Zarządu
-wiceprezes
-prezes
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                                               Państwowa Straż Pożarna    

jp

Ekwipunek
i ubiór
strażaka to
są m.in.
pas
bojowy,
hełm
strażacki,
ubranie
strażackie,
toporek,
podpinka

linkowa i 
buty
strażackie.

jp

jp

jp
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                            Wielkości budynków i ich grupy zagrożenia ludzi

Budynki ze
względu na
wysokość:
Niski-do 12
metrów,
Średniowysoki- od
12 do 25 metrów,
Wysoki-od 25 do
55 metrów,
Wysokościowy-
powyżej 55
metrów.

Grupa budynków według zagrożenia ludzi:
ZL I -obiekty gdzie jednocześnie przebywa
przynajmniej 50 osób np.kina,hale.
ZL II-obiekty gdzie przebywają osoby z
ograniczoną zdolnością poruszania się np.
szpitale,żłobki.
ZL III-obiekty użyteczności publicznej np.gmina 
ZL IV-budynki mieszkalne np.domy
jednorodzinne,bloki.
ZL V-budynki zbiorowe
np.hotele,pensjonaty,schroniska.
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gasdasad

                                                                                                        Podręczny sprzęt gaśniczy

jp

jp

jp

 Podręczny sprzęt gaśniczy służy do gaszenia np. łąk,sprzętów
elektrycznych i innych.
Do podręcznego sprzętu gaśniczego należy:
-hydronetka,służy do magazynowania wody,
-gaśnice,służą do gaszenia pożarów,
-koc gaśniczy,służy do gaszenia odzieży na ludziach,
-tłumica,służy do gaszenia traw,
-sita kominowe,służą do gaszenia osadu w kominach.

Gaśnice powinny być w każdym budynku publicznym niezależnie od tego
czy tam są materiały łatwo zapalne czy trudno zapalne.
Gaśnice dzielą się na 4 rodzaje:
-gaśnica proszkowa,należy nią gasić ciecze i sprzęty elektroniczne,
-gaśnica wodna,należy nią gasić drewno,papier,
-gaśnica pianowa,należy nią gasić ciecze.
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