
Elektrodrošība mājoklī —
Tava sirdsmiera garants

Lai pieredze ar elektrību

ir laba, nevis kodīga,

saruna par drošību

ir vajadzīga godīga.

Ja turi rokās šo bukletu, esi spēris pirmo soli, lai Tava atvase mājās būtu pasargāta 

no elektrības. Elektrodrošības noteikumus bērnam vari mācīt kopā ar Vadu vīru un 

nebēdnīgo Lapsu no seriāla “Tutas lietas”!

Kā parūpēties par sevi un atvasi?

Uzstādi drošās rozetes ar vāku vai izmanto kontaktligzdu aizsargus, lai bērns 

tajās nevarētu iebāzt sīkus priekšmetus un gūt elektrotraumu!

Neaizmirsti, ka bojātas ierīces, kas “sit pa pirkstiem”, ieplaisājuši vadi un 

elektroietaises ar defektiem ir bīstamas – novērs defektus savlaicīgi, piesaistot 

sertificētu speciālistu.

Pat ja rozetes stingri turas savā vietā, elektroierīces darbojas čakli kā bitītes un vadi nav 

bojāti, tas nenozīmē, ka elektrodrošības jautājums ir atrisināts. Tāpēc mājoklī ieteicams 

uzstādīt arī strāvas noplūdes automātus – īpašu drošības slēdžu veidu, kas atslēdz 

elektrību strāvas noplūdes gadījumā. Tie ir kā dūmu detektors – tiklīdz kopējā ķēdē ir 

pārslodze, automāti uztver bīstamību un atslēdz elektrību. Piemēram, ja cilvēks 

pieskarsies kādai elektroietaisei, uz kuras metāla korpusa bojājuma rezultātā būs 

spriegums, strāvas noplūdes automātslēdzis atslēgs elektrību, tādējādi pasargājot 

no elektrotraumas. Strāvas noplūdes automātu var uzstādīt gan visam mājoklim, 

gan katrai telpai vai iekārtai atsevišķi. Īpaši svarīgi strāvas noplūdes automātus 

uzstādīt paaugstinātas bīstamības telpās – virtuvē un vannas istabā. 

Mācies no Vadu vīra un Lapsas, un parūpējies par sevi un tuvajiem!
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Rozetei ir divas nāsis,
tajās dzīvo elektrība.

Ja tur kaut ko iebāzīsi,
nelaime būs zibenīga.

Bojātas ierīces kož, dzeļ un sper
katram, kurš bojātu ierīci tver.

Pieslēgts lādētājs
izskatās nekaitīgs,

tomēr tā gals
ir nejauks un zibenīgs.

Ja elektrolieta nav savā vietā
vai tai ir bojāti vadi,

baidies no tās, kā no bites
vai dzēlīgas rad ības citas.

Ja ūdens satiek elektrību,
tad notiek šausmu lietas —

jebkurš, kurš pagadās pa vidu,
ir beigts turpat uz vietas.

NEKO NEBĀZ ROZETĒ!

NEAIZ
TIEC PIESLĒGTA LĀDĒTĀJA GALU!

NEPIESKARIES BOJĀTĀM IERĪCĒM
!

BAIDIES NO BOJĀTĀM ELEKTROLIETĀM
!
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