DAFTAR PEDOMAN KESELAMATAN KEBAKARAN RUMAH
Fact Sheet 10 - Communtiy Risk Management. Revised 28/09/2004 - Indonesian

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

FAKTA
Tahun lalu 189 rumah rusak berat sewaktu kebakaran dimana sumber api adalah tempat-tempat perapian,
pemanas dan alat-alat pemanas air, 974 kebakaran rumah tangga apinya dimulai dari kompor-kompor,
tungku-tungku, penggorengan-penggorengan yang memakai banyak minyak goreng dan alat masakan
lainnya, dan 592 kebakaran disebabkan kegagalan mekanis seperti korseleting dan steker yang cacat.
(Statistik tepat sejak 17/04/03)

APAKAH ANDA AMAN DARI KEBAKARAN DI RUMAH?
The NSW Fire Brigades menganjurkan daftar pedoman keselamatan yang sederhana ini untuk membantu agar
tetap menyelamatkan rumah anda dari kebakaran.

!

Pasang cukup banyak alat sirene asap dan memeriksanya secara tetap adalah langkah pertama anda dalam
rencana keselamatan dari kebakaran rumah.

!

Mempunyai rencana jalan keluar darurat tertulis seandainya ada kebakaran dan mempraktekkannya secara
tetap adalah tahap kedua.

!
!

Pastikan kunci-kunci dari semua pintu yang tertutup siap tersedia seandainya anda perlu meluputkan diri.
Jangan pernah meninggalkan masakan atau api di udara terbuka termasuk lilin-lilin atau kompor-kompor
minyak tanpa diawasi.

!
!

Bersihkan kain tiras dari setiap alat pengering pakaian setiap kali anda menggunakannya.

!

Dalam musim dingin berhati-hati sekali sewaktu memakai alat-alat pemanas, selimut-selimut listrik atau apiapi di udara terbuka.

!
!

Jangan melebihi beban kekuatan listrik di tombol-tombol dan matikan alat-alat listrik yang tidak terpakai.

!

Jika anda memiliki garasi atau gudang ingatlah untuk mengambil langkah istimewa dengan bahan-bahan
kimia yang disimpan dan bahan-bahan bakar dan selalu mengisi bahan bakar dalam alat-alat pemotong
rumput, pemotong rumput tepi-tepi dan lain-lain sewaktu alat tersebut sedang dingin dan di udara terbuka.

!

Jika anda memiliki alat-alat BBQ yang memakai gas, listrik atau kayu, selalu periksa bahwa alat-alat itu ada
dalam keadaan baik sebelum dinyalakan dan selalu dirawat oleh seorang dewasa yang bertanggung jawab
sedang dipakai. (Lihat Fact Sheet No. 16 - General Barbeque Safety)

!

Jika anda tinggal di daerah yang cenderung kebakaran hutan usahakan di tanah sekeliling rumah anda
bersih dari daun-daunan dan sampah lain dan ingat membersihkan pancuran-pancuran atap secara tetap.

Sama sekali jangan merokok di tempat tidur dan mengambil langkah istimewa jika meminum alkohol
sewaktu merokok.

Selalu menjauhi geretan-geretan dan korek-korek api dari anak-anak dan mendidik mereka bahwa bendabenda itu adalah 'alat-alat bukan mainan-mainan' yang hanya dipakai oleh orang-orang dewasa yang
bertanggung jawab.

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI STASIUN KEBAKARAN LOKAL ATAU
PUSAT PENGAWASAN KEBAKARAN
atau kunjungi: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au atau www.esa.act.gov.au
PETUNJUK-PETUNJUK KESELAMATAN DARI KEBAKARAN
•

Ingat bahwa asap dari suatu kebakaran akan membuat anda bingung dan anda tidak dapat melihat di dalam asap

•

Sewaktu tidur anda tidak akan mencium asap dan sebagai fakta anda akan tidur lebih nyenyak

•

Jika anda luput dari suatu kebakaran rumah, ingat sekali anda telah kelua, tinggal di luar dan telpon 000

•

Unit-unit pemanas yang memakai minyak, gas atau kayu mungkin memerlukan pemeriksaan pemeliharaan tahunan

•

Hanya memakai klep-klep yang penilaiannya dianjurkan dan pasang tombol keselamatan listrik

•

Keselamatan dari kebakaran rumah adalah penting bagi seluruh keluarga dan persiapan dapat mencegah suatu
tragedi

DALAM KEADAAN DARURAT TELPON 000

