הוראות בטיחות להבערת מדורה ובישול
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מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ומעשבים ,במרחק בטחון סביר ממבנים
ומתקנים.
יש לגדר באבנים מסביב למדורה כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.
יש למנות מבוגר אשר יהיה אחראי על הבערת המדורה וישגיח על הילדים.
יש להרחיק כל חומר דליק מהמדורה ואסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת האש מכלי
דלק או גז.
רצוי לנעול נעליים שלמות ,ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף
מפני גיצים וגחלים ,וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.
הדלקת מדורה תיעשה באמצעות גפרורים על ידי בוגר ,תוך שמירה על כללי הבטיחות
הנדרשים.
הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה ע"י בוגרים בלבד בזהירות מרבית.
הבערת מדורות בחורשות ויערות מותרת רק במקומות המסומנים למטרה זו.
יש להחזיק בקרבת המדורה מטף מלא למקרה של התפשטות שריפה.
יש להימצא תיק ע"ר הכולל ציוד לטיפול בכוויות.
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כל מדורה ,לרבות מדורה שתשמש לבישול ,תובער באופן "מחנאי" :גפרורים ,נייר שבבי
עצים ,זרדים וענפים דקים .בשום מקרה לא ניתן להשתמש בנפט או סולר .
ב  .יש להקפיד שהמשטח ,שעליו מונחים אמצעי הבישול ,הוא משטח יציב ,ושיאפשר
הנחת כלי הבישול ללא צורך בתמיכה ידנית תוך כדי הבישול.
ג  .רצוי להוסיף בשולי הכירה אבני שפה לייצוב כלי הבישול .אין להשתמש בכירה שאינה
יציבה.
טבון :בטרם יחל הבישול בטבון יש לוודא שהוא יציב ואיתן.
יש להקפיד על הפרדה ברורה של שטח הבישול.
ו  .כל מהלך הבישול ייעשה תחת השגחתו הצמודה של המדריך על נקודת הבישול ותחת
פיקוחו של אחראי בוגר על אזור הבישול.
ז  .יש לוודא שהחניכים/בוגרים יושבים/עומדים במרחק סביר (יש להתחשב ברוח וגודל
הבעירה) .הוא לא יקטן ממטר מאמצעי הבישול – גז או מדורה.
הגיל המינימלי לבישול יהיה כדלקמן:
בישול באמצעות טבון יהיה מכיתות ד' ומעלה.
בישול ,המתאפיין בהרתחת מים וטיגון או צליית תפוחי אדמה על גחלים ,יהיה מכיתות ו'.
השימוש בגזייה יהיה מכיתות ט' ומעלה.
ט  .אין להשתמש בטיגוני "שמן עמוק" .יש לצמצם למינימום את הבישול בתצורת טיגון.
יש לכבות את המדורה מיד בסיום הפעילות .אין להשאיר מדורה בוערת ללא השגחה ,יש
לוודא כיבוי מוחלט ע"י שפיכת מים או חול.
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אין להתיז דלק על האש הבוערת! פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה לגרום לפגיעה בנפש.
אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה הבוערת מכלי תרסיס ,חזיזים או קליעי נשק
העלולים להתפוצץ ולפגוע ביושבים סביב המדורה.
אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים ,או מתקני דלק.
אין לישון סמוך למדורה מחשש למלכודת אש.

במקרה של פגיעה מאש יש לפעול כדלקמן:
א .אם האש אחזה בבגדיך  -עצור ואל תרוץ! שכב על הקרקע ותתגלגל מספר פעמים  ,ניתן
להשתמש בשמיכה או
מגבת גדולה בכדי לעטוף את הנפגע ולחנוק את האש.
ב .כוויה בגוף האדם יש לקרר מיד במים (מי ברז) ולהעביר את הנפגע לטיפול רפואי.
ג .יש להזעיק אמבולנס מד"א בטלפון 101

