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 Bezpieczne  Swieczki 
 

ZANIM ZAPALISZ ŚWIECZKĘ 

Świeczkę umieśd na stabilnym podłożu i w stabilnym 
świeczniku, by zapobiec jej przewróceniu. 

Nie stawiaj świeczki w pobliżu otwartego okna, 
firanki czy zasłony, by uniknąd przewrócenia świeczki  
i zapobiec ich zapaleniu. 

Nie stawiaj świeczki przy nagrzanych powierzchniach, 
np. piecu, kaloryferze, na telewizorze, a także  
w pełnym słoocu. 

Ustaw świeczkę w odległości  
30cm od wszelkich palnych  
materiałów.  

Nie stawiaj świeczek zbyt  
blisko siebie – zachowaj  
odległośd minimum 7cm. 

Świeczkę zapalaj ostrożnie trzymając swoje włosy  
i luźne elementy ubrania z dala od płomienia. 

 
 

NIGDY TEGO NIE RÓB! 

 Nigdy nie zostawiaj palącej się świeczki  
bez nadzoru ani w pomieszczeniu,  
w którym są dzieci lub zwierzęta;  
jeśli wychodzisz z pomieszczenia – zgaś świeczkę.  

 Nigdy nie używaj świeczek do oświetlania 
mieszkania/domu w razie zaniku prądu  
– zawsze miej w tym celu przygotowaną latarkę  
z naładowanymi bateriami. 

 Nigdy nie używaj świeczek w pobliżu tlenu, 
otwartych pojemników z farbami, 
rozpuszczalnikami i benzyną. 

 Unikaj używania świeczek w sypialni i w innych 
miejscach, w których śpią ludzie (np. na żaglówce). 

 Nie czekaj aż świeczka cała się stopi – zgaś ją, 
zanim płomieo zbliży się do podstawy świecznika. 

PAMIĘTAJ! 

Regularnie skracaj knot świecy, by jego długośd  
nie była większa niż 1cm, a także skracaj świeczkę,  
by zagłębienie, w którym jest knot także nie było 
większe niż 1cm. 

Zgaś świeczkę poprzez przykrycie odpowiednim 
narzędziem (jeśli go nie posiadasz – zdmuchnij 
płomieo zasłaniając go ręką z drugiej strony). 

JEŚLI POCZUJESZ GAZ – ZGAŚ ŚWIECZKĘ  
i WEZWIJ STRAŻ POŻARNĄ! 

 

Przykładowe ostrzeżenia, jakie na opakowaniach 
umieszczają producenci świeczek. 


