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NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ
Τον περασµένο χρόνο, 189 σπίτια καταστράφηκαν σοβαρά από φωτιές όπου η πηγή ανάφλεξης ήταν τα τζάκια,
οι σόµπες και οι θερµοσίφωνες, 974 φωτιές σε σπίτια ανάψαν από θερµάστρες, φούρνους, φριτέζες και άλλες
συσκευές µαγειρεύµατος και 592 πυρκαγιές προκλήθηκαν από µηχανική βλάβη όπως τα βραχυκλώµατα και οι
(Οι στατιστικές αυτές ήταν ορθές στις 17/04/03)
ελαττωµατκές πρίζες.

ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Νότιας Ουαλίας προτείνει αυτό τον απλό κατάλογο ελέγχου για να σας βοηθήσει
να κρατήσετε το σπίτι σας ασφαλές από τις φωτιές.

!

Η εγκατάσταση συνόλου από κατάλληλους ανιχνευτές καπνού και ο τακτικός έλεγχός τους είναι το
πρώτο βήµα στο σχέδιο ασφάλειας του σπιτιού από φωτιά.

!

Να έχετε γραπτό σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς το οποίο και εφαρµόζετε δοκιµαστικά
συχνά είναι το δεύτερο βήµα.

!

Να είστε σίγουροι ότι τα κλειδιά από όλες τις κλειδωµένες πόρτες βρίσκονται εύκολα σε περίπτωση που
χρειαστεί να φύγετε βιαστικά.

!

Ποτέ µην αφήνετε φαγητό στη φωτιά ή άλλες αναµµένες φλόγες όπως κεριά ή ελαιοκαυστήρες
ανεπιτήρητες.

!

Ποτέ µην καπνίζετε στο κρεβάτι και να προσέχετε ιδιαίτερα αν πίνετε αλκοόλ ενώ καπνίζετε.

!

Το Χειµώνα να προσέχετε ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείτε σόµπες, ηλεκτρικές κουβέρτες ή εκτεθειµένες
φλόγες.

!

Να µην υπερφορτίζετε τις πρίζες και να σβήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν είναι σε χρήση.

!

Εάν έχετε γκαράζ ή υπόστεγο να φροντίζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε οτιδήποτε αποθηκευµένα
χηµικά και καύσιµα και πάντοτε να γεµίζετε τις µηχανές κουρέµατος του γκαζόν και τις υπόλοιπες
µηχανές όταν είναι κρύες και σε ανοιχτό χώρο.

!

Εάν έχετε BBQ µε γκάζι, ηλεκτρικό ή µε ξύλα να φροντίζετε πάντα ότι βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση
λειτουργίας πριν το ανάψετε και ότι πάντοτε όταν βρίσκεται σε χρήση το επιβλέπει ένας υπεύθυνος
ενήλικος. (∆είτε τη Σελίδα Πληροφόρησης Νο 16 Γενική Ασφάλεια Μπάρµπεκιου)

!

Εάν ζείτε σε περιοχή που προσβάλλεται από φωτιές να διατηρείτε το έδαφος γύρω από το σπίτι σας
καθαρό από φύλλα και άλλα σκουπίδια και να θυµάστε να καθαρίζετε τα λούκια σας συχνά.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΑΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ή επισκεφθείτε: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au ή www.esa.act.gov.au
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•

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ
Να θυµάστε ότι καπνός από µια φωτιά θα σας µπερδέψει και ότι δε µπορείτε να δείτε µέσα στον καπνό
Όταν κοιµάστε δε θα µυρίσετε τον καπνό και ουσιαστικά θα σας κοιµήσει πιο βαθιά
Εάν ξεφύγατε από πυρκαγιά σε σπίτι, να θυµάστε ότι αφού βγήκατε έξω να µείνετε έξω και να
τηλεφωνήσετε το 000
Σόµπες Πετρελαίου, Γκαζιού ή Ξύλων µπορεί να χρειάζονται έναν έλεγχο συντήρησης κάθε χρόνο
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε µόνον ασφάλειες προδιαγραµµένης αντίστασης και να εγκαταστήσετε έναν
ηλεκτρικό διακόπτη ασφάλειας
Η ασφάλεια των σπιτιών απο φωτιές είναι σηµαντική για όλη την οικογένεια και η προετοιµασία µπορεί
να προλάβει µια τραγωδία

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ 000

