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ΓΕΓΟΝΟΣ

Το 45% από τις φωτιές στο σπίτι αρχίζουν στην κουζίνα. Το 2004/2005 η Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ
ανταποκρίθηκε σε 1955 φωτιές σε κουζίνες. Από αυτές οι 988 προκλήθηκαν επειδή δεν υπήρχε άτοµο στην κουζίνα.
(στατιστικά µέχρι τις 30/06/05)

Η ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ;
Για µεγαλύτερη ασφάλεια στην κουζίνα συνιστούµε τα ακόλουθα:
•

Μαγείρεµα χωρίσς την παρουσία σας µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, αν πρέπει να φύγετε από την κουζίνα ενώ
µαγειρεύετε σβήστε τη φωτιά.

•

Όταν µαγειρεύετε να φοράτε ρούχα µε στενά µανίκια.

•

Οσο µαγειρεύετε κρατήστε τα παιδιά µακρυά από τα µάτια της κουζίνας και τον φούρνο, σκεφθήτε να εγκαταστήσετε το
λεγόµενο stove guard.

•

Οι πετσέτες της κουζίνας, τα γάντια του φούρνου και άλλα εύλεκτα αντικείµενα θα πρέπει να φυλάγονται µακρυά από τις
εστίες φωτιάς.

•

Χρησιµοποιείτε το λάδι µαγειρικής προσεκτικά, να το ζεσταίνετε σιγά-σιγά, να χρησιµοποιείτε το σωστό µέγεθος
µαγειρικού σκεύους και χαµηλή φωτιά ώστε να µην πετάγεται έξω.

•

Γυρίστε τα χερούλια της κατσαρόλας προς τα µέσα ώστε να µην τα σπρώξετε κατά λάθος.

•

Καθαρίστε την ψηστιέρα µετά από κάθε χρήση. Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα του εξαεριστήρα και όλες τις συσκευές της
κουζίνας.

•

Το νερό δεν σβήνει τις φωτιές από λίπη – ποτέ µη ρίξετε νερό σε λάδι που καίγεται. Το νερό σε φωτιά αυτού του είδους
µπορεί να προκαλέσει ταχύτερη εξάπλωση της φωτιάς και να προκαλέσει φοβερά εγκαύµατα.

•

Εγκαταστήστε στην κουζίνα πυροσβεστήρα. Να έχετε κουβέρτα για τη φωτιά και να µάθετε πώς να τα χρησιµοποιείτε.
Πρέπει να φυλάγονται τουλάχιστον 1 µέτρο από τις εστίες φωτιάς και µεταξύ των εστιών φωτιάς και της πλησιέστερης
εξόδου.

•

Εγκαταστήστε χαλάκι που δεν γλυστράει πλησίον των εστιών φωτιάς και του νεροχύτη.

•

Αν το λάδι που ζεσταίνετε πάρει φωτιά, σβήστε τη φωτιά και σκεπάστε την κατσαρόλα ή ρίξτε την αντιπυρική κουβέρτα
για να σβήσει η φωτιά. Μη µετακινείτε το σκεύος µε το καιόµενο λάδι µέσα στο σπίτι γιατί µπορεί να απλωθεί η φωτιά και
να προκληθούν σοβαρά τραύµατα. Αφήστε το λάδι να κρυώσει πριν βγάλετε το καπάκι γιατί µπορεί να ξαναρχίσει η
φωτιά.

•

Αν πιάσει φωτιά η κουζίνα και λόγω ηλικίας ή άλλης αιτίας δεν αισθάνεστε σίγουροι ότι µπορείτε να την σβήσετε, κλείστε
τους διακόπτες της συσκευής φύγετε από την κουζίνα και καλέστε την Πυροσβεστική στο 000 από ασφαλές τηλέφωνο.

•

Βεβαιωθήτε ότι οι συσκευές µαγειρικής είναι κλειστές µετά από κάθε χρήση.
Μια συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ΝΝΟ, της Πυροσβεστικής Υπαίθρου της ΝΝΟ,
της Πυροσβεστικής ACT και της Πυροσβεστικής Υπαίθρου ACT.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ Η ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΑΣ
ή επισκεφθήτε τις ιστοσελίδες: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au ή www.esa.act.gov.au

ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•
•

Βεβαιωθήτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι σε καλή κατάσταση.
Υπάρχουν ειδικά συστήµατα συναγερµού για την κουζίνα, εξετάστε την δυνατότητα εγκατάστασης, αλλά
να ξέρετε ότι µπορεί να λειτουργήσουν κατά λάθος λόγω ατµού από το µαγείρεµα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 000

