
DALAM KEADAAN DARURAT TELPON 000 
 
 

 

FAKTA 
Dari 21 kematian di rumah yang terjadi secara kebetulan di NSW yang telah diselidiki sejak awal 2001,  Unit
Penyelidikan dan Riset Kebakaran dari NSW Fire Brigades telah mengungkapkan bahwa 13 dari para korban
mempunyai kemungkinan besar untuk hidup jika mereka mempunyai suatu rencana pengungsian untuk
menolong mereka ke luar lebih cepat dari rumah mereka.                                                                  (Statistik tepat sejak 19/08/02) 

DAFTAR PEDOMAN RENCANA JALAN KELUAR DARURAT KEBAKARAN RUMAH 
 

Setiap rumah dan tempat kerja harus mempunyai rencana jalan keluar darurat sewaktu kebakaran.
Kebakaran-kebakaran rumah karena kecelakaan secara alamiah dapat mengagetkan orang-orang tanpa
disangka-sangka. Tanpa rencana jalan keluar darurat anda menempatkan jiwa anda dan keluarga anda
dalam bahaya. Untuk perlindungan rumah yang lebih aman, mempraktek secara tetap petunjuk-petunjuk
jalan keluar darurat di bawah ini: 
 
! Mengetahui dua jalan keselamatan keluar dari setiap kamar 

! Gambarlah rencana jalan keluar darurat di kertas dan bicarakannya dengan keluarga 

! Sewaktu anda meluputkan diri pastikan menutup setiap pintu yang di belakang anda 

! Tentukan tempat pertemuan yang aman misalnya dekat kotak pos 

! Pastikan jendela-jendela dan pintu-pintu dapat cepat dibuka jika dan ketika diperlukan 

! Pasang alat-alat sirene asap: periksa secara tetap dan ganti baterai-baterai paling sedikit sekali 
setahun 

! Alat-alat sirene asap dapat menyiagakan adanya kebakaran,  dengan begitu rencana jalan keluar 
darurat dapat menolong anda keluar dan hidup 

! Praktek rencana jalan keluar darurat anda secara tetap dengan semua anggota keluarga/seisi rumah 

! Jika ada kebakaran di rumah anda, jangan menunggu, SETIAP DETIK BERHARGA, cepat 
meluputkan diri dan telpon 000 dari rumah tetangga 

! Sekali anda keluar, TINGGAL DI LUAR,  jangan pernah kembali ke dalam bangunan yang sedang 
terbakar 

! Jangan lupa diperhitungkan keperluan-keperluan khusus anak-anak, kaum lanjut usia atau yang 
cacat ketika membentuk rencana jalan keluar darurat 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 KEBAKARAN 
• Ingat bahwa asap dari 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  
• Unit-unit pemanas yang memakai minyak, gas atau kayu mungkin memerlukan pemeriksaan pemiliharaan 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 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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