
SILAKAN TELEPON 000 DALAM KEADAAN  
DARURAT 

 

FAKTA 
45% dari kebakaran di rumah mulai di ruang dapur. Pada tahun 2004/5, Pasukan Pemadan Kebakaran NSW menanggapi 1.955 
kebakaran di dapur, dan 988 dari jumlah ini disebabkan makanan sedang dimasak tanpa dijaga. 
  Statistik NSWFB benar pada 30/6/2005 

PETUAH KESELAMATAN LAIN 
 
• Pastikan agar semua perkakas listrik berfungsi dengan baik. 
 
• Alarm asap khusus untuk ruang dapur dapat dibeli; pertimbangkan pemasangan alarm tetapi ingatlah bahwa alat 

mungkin berbunyi karena asap dari memasak 

APAKAH DAPUR ANDA AMAN TERHADAP KEBAKARAN?
Untuk keselamatan maksimum di ruang dapur, kami menganjurkan yang berikut: 
 

 Makanan yang dimasak tanpa dijaga dapat mengakibatkan kebakaran. Jika Anda harus meninggalkan ruang dapur 
sewaktu memasak matikan kompor. 

 
 Pakailah pakaian dengan lengan yang tidak longgar sewaktu memasak. 

 
 Pastikan agar anak-anak menjauhi dari kompor dan oven sewaktu memasak; pertimbangkan pemasangan 

pelindung kompor. 
 

 Kain, sarung tangan oven dan benda lain yang boleh terbakar dijauhi dari kompor. 
 

 Gunakan minyak masak dengan hati-hati, panaskan secara pelan dan gunakan panci berukuran benar dan 
pastikan nyala cukup kecil untuk mencegah minyak memercik. 

 
 Putarkan pemegang periuk dan panci ke dalam supaya tidak terlanggar jatuh. 

 
 Bersihkan kisi kompor setelah tiap pemakaian dan bersihkan penyaring penyedot asap dan semua perkakas 

memasak secara berkala. 
 

 Air tidak memadamkan kebakaran lemak – jangan sekali-kali menyiram air pada minyak yang terbakar. Air dapat 
mengakibatkan kebakaran seperti ini merebak lebih cepat dan juga menyebabkan luka bakar yang parah. 

 
 Pasanglah pemadam api dan selimut api di dapur dan ketahuilah cara untuk menggunakannya. Sebaiknya 

diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari kompor, antara kompor dan pintu keluar yang terdekat. 
 

 Pertimbangkan pemasangan pengesat non-gelincir dekat kompor dan tempat bak cuci. 
 

 Jika minyak masak terbakar, padamkan kompor dan letakkan penutup ke atas panci atau gunakan selimut api 
untuk memadamkan kebakaran. Jangan membawa panci yang berisi minyak yang panas atau terbakar ke seluruh 
rumah karena ini api mungkin merebak dan mengakibatkan luka-luka. Biarkan minyak dingin semula sebelum 
mengangkat penutup karena minyak mungkin menyala kembali. 

 
 Jika terjadi kebakaran di ruang dapur dan Anda kurang yakin memadamkannya karena lanjut usia atau sebab lain, 

matikan perkakas, keluar dari ruang dapur dan hubungilah Pasukan Pemadam Kebakaran dengan nomor nol-nol-
nol (000) dari telepon di tempat yang aman. 

 
 Pastikan agar perkakas memasak dimatikan setelah dipakai. 

 
 

Kerja sama antara Pasukan Pemadam Kebakaran NSW, Pelayanan Pemadam Kebakaran Luar Kota NSW, 
Pasukan Pemadam Kebakaran ACT dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Luar Kota ACT 

 
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN HUBUNGI PASUKAN PEMADAN KEBAKARAN ATAU PUSAT KAWALAN 

KEBAKARAN SETEMPAT atau kunjungilah: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au atau www.esa.act.gov.au 
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