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NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ
Ο καπνός από µια φωτιά στο σπίτι είναι τοξικός, µόνο η έγκαιρη προειδοποίηση µπορεί να βοηθήσει ώστε να
δώσει την οικογένειά σας καίριο χρόνο ώστε να ξεφύγει από ένα δωµάτιο γεµάτο µε καπνό. Επίσης, όταν
κοιµάστε δε θα µυρίσετε τον καπνό από µια φωτιά που ουσιαστικά θα σας κοιµήσει πιο βαθιά. Ένας
ανιχνευτής καπνού θα σας παρέχει την έγκαιρη προειδοποίηση που χρειάζεστε και είναι το κρίσιµο πρώτο
βήµα στο σχέδιο ασφάλειας του σπιτιού από φωτιά.

ΤΙ ΕΙ∆Η ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού που είναι συνδεµένοι µε το ρεύµα (και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος διαθέτουν
µπαταρία) ή που λειτουργούν µε µπαταρία. Υπάρχουν µοντέλα για χρήση στις κουζίνες και στα τροχόσπιτα και για
όσους έχουν ειδικές ανάγκες όπως δυσκολίες στην ακοή. Υπάρχουν επίσης µοντέλα που περιλαµβάνουν ένα φως
κινδύνου.
Ότι είδος διαλέξετε να χρησιµοποιήσετε προτείνουµε ότι:
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Κάθε σπίτι ή διαµέρισµα έχει εγκαταστήσει ένα κατάλληλο αριθµό από ενεργούς ανιχνευτές καπνού
Πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές καπνού σε κάθε όροφο του σπιτιού σας
Μόνον ανιχνευτές που τηρούν τις προδιαγραφές Australian Standards # 3786 µπορούν να χρησιµοποιούνται
Οι ανιχνευτές που είναι συνδεµένοι µε το ρεύµα πρέπει να εγκατασταθούν µόνον από αδειούχο ηλεκτρολόγο
Οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
Όλοι οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να ελέγχονται συχνά και τουλάχιστον µια φορά το µήνα
Πρέπει να αλλάζετε τις µπαταρίες σε κάθε ανιχνευτή καπνού τουλάχιστον µια φορά το χρόνο
Οι ανιχνευτές πρέπει να αναπληρώνονται όπως προδιαγράφεται γιατί έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής
Για να είναι αποτελεσµατικοί οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να καθαρίζονται συχνά
Εάν έχετε παιδιά πρέπει να εξετάσετε την εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού που είναι διασυνδεδεµένοι µεταξύ
τους και που θα σηµαίνουν ταυτόχρονα

Τι άλλο πρέπει να κάνετε για να ασφαλίσετε το σπίτι σας από τις φωτιές;
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Πρέπει να έχετε ένα σχέδιο το οποίο θα καλύπτει το τι θα πρέπει να κάνετε όταν ένας ανιχνευτής καπνού
χτυπάει και σας προειδοποιεί για φωτιά.
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Το σπίτι σας θα πρέπει να ετοιµάσει ένα γραπτό σχέδιο διάσωσης το οποίο και εφαρµόζετε δοκιµαστικά
συχνά.
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Άνθρωποι που κοιµούνται βαριά όπως τα παιδιά ή αυτοί που είναι µεθυσµένοι ή επηρεασµένοι από
ναρκωτικά µπορεί να µην ξυπνήσουν από τον ήχο του συναγερµού. Να σιγουρευτείτε ότι αυτό το ενδεχόµενο
καλύπτεται στο σχέδιο διάσωσης του σπιτιού σας

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 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
Να θυµάστε ότι ο καπνός από µια φωτιά θα σας µπερδέψει και ότι δε µπορείτε να δείτε µέσα στον καπνό
Εάν ξεφύγατε από πυρκαγιά σε σπίτι, να θυµάστε ότι αφού βγήκατε έξω να µείνετε έξω και να τηλεφωνήσετε το
000
Να αφήσετε τα παιδιά σας να µάθουν το σχέδιο διάσωσης το οποίο και θα εφαρµόσουν δοκιµαστικά πριν
πραγµατοποιήσετε τη διαδικασία διάσωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς
Εάν ένα µέλος της οικογένειάς σας έχει προβλήµατα µε την ακοή του ή δυσκολίες κίνησης να φροντίσετε ότι
αυτά λαµβάνονται υπ’ όψιν και αν χρειάζεται να αναθέσετε σε κάποιον να τους βοηθήσει στη διάσωση
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