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Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo w dniach od 7 do 
11 października br. zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego 1, pokazy 
Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych. Urządzenie na potrzeby Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zakupiono ze środków miasta stołecznego Warszawy.

 
Głównym zadaniem „domku” jest przybliżenie i uświadomienie dzieciom jak różnego rodzaju 
nieodpowiedzialne zajęcia domowników mogą doprowadzić do powstania pożaru oraz zagrożenia 
zdrowia i życia członków rodziny. W spotkaniu ze strażakami wzięły udział wszystkie klasy 1-3 ze 
Szkoły Podstawowej nr 364 oraz dzieci w wieku 4-6 lat zaproszone z Przedszkola nr 216.

Spotkania z dziećmi poprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 prezentując szeroki 
zakres scenariuszy powstawania pożarów, jakie daje Mobilny Symulator Zagrożeń 
Pożarowych. Podczas zajęć dzieci z uwagą wypatrywały symulowanego rozprzestrzeniania się pożaru 
w każdym kolejnym pomieszczeniu od kuchni i łazienki po kolejne pokoje, w których znajdowali się 
członkowie rodziny. Scenariusz pokazu opisuje niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania 
każdego z członków rodziny, które mogą doprowadzić do powstania pożaru. Najczęściej przyczyną 
może być brak odpowiedniej uwagi przy wykonywaniu zwykłych codziennych czynności. 

 
Uczestnicy spotkania podczas pokazu dowiedzieli się jak ważne dla bezpieczeństwa domowników jest 
dbanie o porządek, utrzymywanie ładu i odkładanie różnych przedmiotów na swoje miejsce, aby nie 
blokować drogi ewakuacji podczas pożaru. Ponadto dzieci powtarzały numery telefonów alarmowych, 
utrwalały prawidłowy sposób wzywania pomocy i poznawały tajniki pracy strażaków oraz ich rady jak 
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zachowywać się w sytuacji realnego zagrożenia życia i zdrowia.

 
Delegatura BBiZK w Dzielnicy Bemowo, która była organizatorem wydarzenia przekazała dzieciom 
gadżety i książeczki o zasadach bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach nie tylko podczas 
pożaru. Przedszkolaki otrzymały również odblaski w kształcie strażaków i wozów pożarniczych.
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