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FAKTA 
Setiap tahun di NSW beberapa penduduk menghadapi kesulitan-kesulitan meluputkan diri dari kebakaran di dalam 
rumah mereka disebabkan karena langkah-langkah keamanan dan malah dapat binasa sebagai akibat dari 
penundaan tersebut. Kami  menganjurkan keseimbangan antara keamanan rumah dan keselamatan rumah. 
Sesuatu yang penting untuk dapat mengunci dan meninggalkan pengacau di luar, tetapi pada waktu kebakaran juga 
penting tidak mengunci anda dan keluarga di dalam rumah. 

PETUNJUK-PETUNJUK KESELAMATAN KEBAKARAN 
• 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 telah ke luar, tinggal di luar dan telpon 000 
• Biarkan anak-anak jagoan dengan rencana jalan keluar darurat dan memprakteknya sebelum mengadakan latihan 

jalan keluar darurat kebakaran 
• Jika ada anggota keluarga yang menderita kesulitan mendengar atau bermobilitas pastikan bahwa hal-hal ini telah 

diperhitungkan dan jika perlu seorang diangkat untuk menolong mereka luput 
• Keselamatan dari kebakaran rumah penting bagi seluruh keluarga dan persiapan dapat mencegah tragedi 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

Apa pun tingkat keamanan yang anda pilih untuk rumah anda, kami anjurkan agar anda mengambil 
langkah istimewa sewaktu menilai tingkat bahaya dari para pengacau sehingga itu juga menyediakan 
rencana keselamatan jalan-jalan keluar darurat untuk keluarga anda seandainya ada kebakaran. 
Langkah-langkah keamanan yang dapat mempengaruhi  jalan keluar anda dari kebakaran termasuk: 
! 'Deadlocks' dan/atau banyaknya kunci pada pintu-pintu keluar 
! Terali-terali keamanan dan jeriji-jeriji di jendela-jendela atau pintu-pintu kasa keamanan 
! Kunci atau penggulung-penggulung di jendela-jendela 

Langkah-langkah keselamatan dari api yang HARUS dimasukkan di rumah anda: 
! Setiap rumah atau unit rumah harus mempunyai cukup banyak alat sirene asap hidup yang dipasang 

dan disetujui (AS 3786) dan diperiksa secara tetap 
! Mesti ada alat-alat sirene asap di setiap tingkat rumah anda 
! Mengetahui dua jalan keluar yang aman dari setiap kamar - ingat, setiap detik berharga 
! Gambarlah di kertas rencana jalan keluar darurat anda dan perbincangkan dan praktek rencana 

tersebut dengan keluarga anda 
! Pastikan setiap dan semua jendela dan pintu dapat dengan cepat dibuka jika dan pada waktu 

diperlukan 
! Pastikan kunci-kunci dari semua pintu yang terkunci dapat dengan mudah diperoleh 
! Seandainya badan anda cacat atau lemah disebabkan karena lanjut usia dapat mempengaruhi sekali 

kemampuan anda untuk luput jika betul-betul sialan terlibat dalam suatu kebakaran rumah 
Apa lain lagi yang anda harus perbuat untuk membuat rumah anda selamat dari kebakaran? 
! Yang tidur nyenyak misalnya anak-anak atau mereka yang dipengaruhi alkohol atau obat-obatan 

tidak akan bangun karena bunyi sirene itu. Pastikan kemungkinan ini diliputi rencana jalan keluar 
darurat rumah anda 

! Menunjuk ke Fact Sheets lain untuk keterangan tambahan mengenai keselamatan dari kebakaran 

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 
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