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ACT FIRE BRIGADE
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ACT RURAL FIRE SERVICE

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ
Κάθε χρόνο στη ΝΝΟ µερικοί κάτοικοι δυσκολεύονται να ξεφύγουν από φωτιές µες στο σπίτι τους εξ αιτίας των
µέτρων ασφαλείας και µπορεί ακόµη να βρουν πρόωρο θάνατο µε την καθυστέρηση. Προτείνουµε µια ισορροπία
µεταξύ ασφάλειας στο σπίτι και εγγύησης στο σπίτι. Είναι σηµαντικό να µπορούµε να κλειδώσουµε τους κλέφτες
έξω, αλλά σε περίπτωση πυρκαγιάς, είναι εξ ίσου σηµαντικό να µην κλειδώσετε την οικογένειά σας µέσα.
Ότι επίπεδο ασφάλειας και να διαλέξετε για το σπίτι σας θα προτείναµε να φροντίζατε ιδιαίτερα όταν υπολογίζετε τον
κίνδυνο από τους κλέφτες έτσι ώστε να παρέχει επίσης και ασφαλή µέτρα για προσχεδιασµένη εκκένωση σε
περίπτωση πυρκαγιας.
Μέτρα ασφαλείας που µπορεί να επηρεάσουν τη διάσωσή σας από µια φωτιά περιλαµβάνουν:

!
!
!

Κλειδαριές ασφαλείας και / ή πολλαπλές κλειδαριές στις εξωτερικές πόρτες
Πλέγµατα ασφαλείας και ράβδοι στα παράθυρα ή πόρτες µε σήτα ασφαλείας
Κλειδωµένες κλειδαριές ή παντζούρια στα παράθυρα

Μέτρα ασφαλείας από µια φωτιά που ΠΡΕΠΕΙ να συµπεριλάβετε στο σπίτι σας:

!

Κάθε σπίτι ή διαµέρισµα έχει εγκαταστήσει ένα κατάλληλο αριθµό από εγκριµένους (AS3786) ανιχνευτές
καπνού που θα ελέγχονται συχνά

!
!

Πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές καπνού σε κάθε όροφο του σπιτιού σας
Να ξέρετε δύο ασφαλείς τρόπους εξόδου από κάθε δωµάτιο στο σπίτι σας – να θυµάστε ότι το κάθε
δευτερόλεπτο µετράει

!

Να καταγράψετε το σχέδιο διάσωσης σε χαρτί το οποίο να συζητήσετε και να εφαρµόζετε δοκιµαστικά µε την
οικογένεια σας

!
!

Να είστε σίγουροι ότι τα κλειδιά από όλες τις κλειδωµένες πόρτες βρίσκονται εύκολα
Αν είστε σωµατικά ανάπηροι ή εξασθενηµένοι λόγω ηλικίας τότε επηρεάζεται η ικανότητά σας να επιζήσετε µια
πυρκαγιά που µπορεί δυστυχώς να εκδηλωθεί σε σπίτι.

Τι άλλο θα πρέπει να κάνετε ώστε να κάνετε το σπίτι σας ασφαλές από τη φωτιά;

!

Άνθρωποι που κοιµούνται βαριά όπως τα παιδιά ή αυτοί που είναι µεθυσµένοι ή επηρεασµένοι από ναρωτικά
µπορεί να µην ξυπνήσουν από τον ήχο του συναγερµού. Να σιγουρευτείτε ότι αυτό το ενδεχόµενο καλύπτεται
στο σχέδιο διάσωσης του σπιτιού σας.

!

Αναφερθείτε στα υπόλοιπα Πληροφοριακά Φυλλάδια για περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στις
φωτιές

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

•
•
•
•
•

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
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
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
Η ασφάλεια των σπιτιών απο φωτιές είναι σηµαντική για όλη την οικογένεια και η προετοιµασία µπορεί να
προλάβει µια τραγωδία
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