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FAKTA
Asap dari kebakaran rumah mengandung racun, hanya peringatan cepat dapat membantu memberi keluarga anda
waktu yang sangat penting untuk meloloskan diri dari kamar yang berisi asap. Juga, sewaktu tidur anda tidak
akan mencium asap dari kebakaran dan asap itu sebetulnya membuat anda tidur lebih nyenyak. Suatu alat sirene
asap dapat menyediakan peringatan yang diperlukan anda dengan cepat dan adalah tahap pertama genting dalam
rencana keselamatan kebakaran rumah.

MACAM-MACAM APA ALAT SIRENE ASAP RUMAH TANGGA YANG TERSEDIA?
Ada tersedia kawat keras (disambung ke saluran-saluran tenaga dengan dukungan baterai) atau alat sirene asap
yang bertenaga baterai tersedia. Ada tersedia model-model untuk dipakai di dapur dan karavan dan kepada
mereka yang perlu alat-alat khusus karena cacat pendengarannya. Model-model yang digabungkan dengan lampu
darurat juga tersedia.

Jenis apa pun yang anda pilih untuk dipakai kami menganjurkan bahwa:
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Setiap rumah atau unit rumah dipasang alat-alat sirene asap yang hidup dengan jumlah yang cocok

!
!

Agar efektip alat-alat sirene asap harus dibersihkan secara tetap

Mesti ada alat-alat sirene asap di setiap tingkat rumah anda
Hanya Standar-standar Australia #3786 alat-alat sirene asap yang disetujui harus dipakai
Alat-alat sirene asap yang memakai kawat keras harus dipasang oleh seorang ahli listrik
Semua alat sirene asap harus dipasang menurut instruksi-instruksi pengusaha pabrik
Semua alat sirene asap harus diperiksa secara tetap dan paling sedikit setiap bulan
Anda harus mengganti baterai di setiap alat sirene asap paling sedikit sekali setahun
Alat-alat sirene asap harus diganti menurut anjuran karena alat-alat tersebut mempunyai masa kerja
terbatas
Alat-alat sirene asap yang berhubungan satu sama lainnya yang akan hidup pada waktu yang sama harus
diperkirakan jika anda mempunyai anak-anak

Apa lagi yang harus anda lakukan untuk membuat rumah anda selamat dari kebakaran?

!

Anda harus mempunyai suatu rencana yang meliputi apa yang akan anda lakukan sewaktu alat-alat sirene
asap berbunyi dan memperingati anda adanya kebakaran

!

Rumah tangga anda harus menyediakan suatu rencana jalan keluar tertulis dan memprakteknya secara
tetap

!

Yang tidur nyenyak misalnya anak-anak atau yang dipengaruhi alkohol atau obat-obatan mungkin tidak
akan terbangun oleh bunyi alat sirene asap. Pastikan kemungkinan ini tercakup pada rencana jalan keluar
darurat dari rumah anda.

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 SIRENE ASAP

•

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

•

Jika anda luput dari kebakaran rumah, ingat bahwa sekali anda keluar, tinggal di luar dan telpon 000

•

Biarkan anak-anak anda jagoan dengan rencana jalan keluar darurat dan memprakteknya sebelum mengadakan
latihan jalan keluar darurat kebakaran

•

Jika ada anggota keluarga menderita kesulitan dengan pendengarannya dan mobilitas pastikan bahwa hal-hal ini
telah diperhitungkan dan jika perlu seorang diangkat untuk menolong mereka luput

•

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

DALAM KEADAAN DARURAT TELPON 000

