
 
Do natychmiastowej publikacji: 22.09.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL ZACHĘCA STUDENTÓW STANOWYCH UCZELNI I 
WŁADZE SAMORZĄDOWE DO EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO W KAMPUSACH  
  

Gubernator uznaje wrzesień „Miesiącem Bezpieczeństwa Pożarowego na 
Kampusach”; skupia się na bezpieczeństwie pożarowym i zapobieganiu pożarom 

w semestrze jesiennym  
  

Instalacja systemów wykrywania i gaszenia pożarów ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia wczesnego ostrzegania i ratowania życia ludzkiego  

  
Gubernator Kathy Hochul wydała dzisiaj proklamację ogłaszającą wrzesień „Miesiącem 
bezpieczeństwa pożarowego na kampusach”, której celem jest edukacja społeczeństwa 
na temat zagrożeń związanych z pożarami mieszkań na kampusach w całym stanie 
Nowy Jork. W związku z tym, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni wiele stanowych 
uczelni rozpoczęło zajęcia, gubernator Hochul wezwała mieszkańców stanu Nowy Jork 
– zwłaszcza studentów i osoby wynajmujące mieszkania – do sprawdzenia swojego 
otoczenia i ocenienia mieszkań pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
  
„Teraz, gdy studenci wrócili już na stanowe uczelnie, zachęcam ich, aby przed zimą 
poświęcili trochę czasu na zapewnienie sobie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
niezależnie od tego, czy mieszkają w mieszkaniu na kampusie, czy poza nim”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Podjęcie kilku małych kroków w celu edukacji siebie 
i swoich współlokatorów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego może być elementem 
decydującym o życiu lub śmierci”.  
  
Przeczytaj proklamację.  
  
Pełniący obowiązki Stanowego Administratora Straży Pożarnej, James B. Cable, 
powiedział: „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, czy to na kampusie czy poza nim, 
powinno być priorytetem każdego, kto mieszka, odwiedza lub wynajmuje mieszkanie na 
lub w pobliżu kampusów uniwersyteckich w całym stanie. Podejmowanie niewielkich 
działań, takich jak ustalenie dwóch dróg wyjścia z pokoju i sprawdzenie, czy czujniki 
dymu i tlenku węgla są prawidłowo zainstalowane i działają w całym mieszkaniu, może 
w znacznym stopniu zapobiec potencjalnym obrażeniom lub śmierci w związku z 
pożarem”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Campus_Fire_Safety_Month_2021.pdf


Zgodnie z danymi amerykańskiego Urzędu ds. Pożarów (U.S. Fire Administration), 
około 94 procent śmiertelnych pożarów wśród studentów miało miejsce poza 
kampusem. Wiele uczelni ma różne poziomy alarmów, zraszaczy przeciwpożarowych i 
szkoleń dla osób mieszkających na terenach kampusów, studenci mieszkający poza 
kampusem są w dużej mierze zdani na osobistą odpowiedzialność za swoje 
bezpieczeństwo.  
W 58 procentach śmiertelnych pożarów w kampusach nie było czujników dymu lub były 
one uszkodzone. Około 73 procent śmiertelnych pożarów na terenie kampusów miało 
miejsce między północą a 6 rano; 70 procent w weekend (piątek, sobota i niedziela).  
  
Aby pomóc w zapobieganiu takim incydentom, władze stanowe proponują kilka 
ważnych elementów do oceny środków bezpieczeństwa pożarowego dla studentów 
mieszkających na terenie kampusu.  
  
W pierwszej kolejności należy zapobiegać pożarom:  

• Gotować tylko w dozwolonych miejscach i nigdy nie pozostawiać gotujących się 
potraw, nawet na krótko, bez nadzoru. Gotowanie jest główną przyczyną 
pożarów spowodowanych przez studentów.  

• Podpalenia są drugą przyczyną pożarów na terenie kampusów. To nie jest żart 
czy dreszczyk emocji, to przestępstwo.  

• Przedmioty łatwopalne należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nigdy nie 
przeciążać gniazdek elektrycznych, przedłużaczy ani listew zasilających. Wiele 
pożarów jest powodowanych przez przenośne źródła światła i ciepła, takie jak 
grzejniki i lampy halogenowe.  

• W mieszkaniach studenckich nigdy nie należy palić tytoniu, używać świec ani 
innych źródeł otwartego płomienia.  

• Należy szukać mieszkań z instalacją zraszającą. Zraszacze przeciwpożarowe 
pozwalają kontrolować rozprzestrzenianie się ognia i zapewniają niezbędny czas 
na ucieczkę ratującą życie.  

• Należy poznać i przećwiczyć plan ewakuacji z budynku, a także wiedzieć gdzie 
znajdują się alternatywne drogi ewakuacyjne. W przypadku mieszkania poza 
kampusem, należy opracować i przećwiczyć plan ewakuacji przeciwpożarowej. 
Należy znać dwie drogi wyjścia.  

• Co miesiąc sprawdzać czujniki dymu zainstalowane w mieszkaniu lub w domu. 
Czujniki dymu powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach 
sypialnych, na zewnątrz wszystkich pomieszczeń sypialnych i na każdym 
poziomie mieszkania lub domu. Mieszkając na terenie kampusu, jak i poza nim, 
nigdy nie demontować ani nie wyłączać czujników dymu.  

• Wspólne strefy i korytarze nie powinny być zastawione w sposób utrudniający 
poruszanie się. Nigdy nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych.  

  
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kampusach w stanie 
Nowy Jork można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Zapobiegania i Kontroli 
Pożarów (Office of Fire Prevention and Control, OFPC).  
  
Informacje na temat Stanowego Urzędu ds. Zapobiegania i Kontroli Pożarów  

http://www.dhses.ny.gov/Ofpc/alerts-bulletins/campus-fire/index.cfm


Urząd ds. Zapobiegania i Kontroli Pożarów świadczy szeroki zakres usług dla 
strażaków, ratowników, stanowych i lokalnych agencji rządowych, publicznych i 
prywatnych szkół wyższych oraz mieszkańców stanu Nowy Jork. Urząd jest częścią 
większej jednostki – Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 
stanu Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) i oferuje przywództwo, koordynowanie i wsparcie działań na rzecz 
zapobiegania aktom terrorystycznym oraz innym katastrofom spowodowanym przez 
człowieka i klęskom żywiołowym, zagrożeniom, pożarom i innym sytuacjom awaryjnym, 
działa na rzecz zapewnienia ochrony przed nimi, przygotowania i reagowania na ich 
wystąpienie oraz podejmowania działań naprawczych po ich zakończeniu. Więcej 
informacji znajduje się na stronie DHSES na Facebooku, profilu @NYSDHSES na 
Twitterze czy Instagramie, a także na stronie internetowej dhses.ny.gov.  
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