
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ 
Минатата година 189 куќи беа сериозно оштетени од пожари предизвикани од огништа, греалки и 
бојлери, 974 пожари на куќи беа предизвикани од шпорети, рерни, апарати за пржење и други 
апарати за готвење, а 592 пожара беа предизвикани од краток спој и неисправни осигурувачи.
                                                                           (Статистички податоци од 17.04.03) 

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
• Запомнете дека чадот од оганот ќе ве замелуши и дека не ќе можете да гледате низ чадот 

• Кога спиете не ќе можете да го почувствувате чадот и ќе заспиете во уште подлабок сон 

• Ако сте избегале од пожарот дома, запомнете дека треба да останете надвор и да се јавите на 000 

• Печките на масло, гас или дрва треба да се проверуваат еднаш годишно 

• Користете осигурувачи според пропишаното и инсталирајте сигурносни осигурувачи 

• Заштитата од пожар дома е важна за целото семејство, а подготовката може да спречи трагедија 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ 
Fact Sheet 10 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004 � Macedonian 

ДАЛИ СТЕ БЕЗБЕДНИ ОД ПОЖАР ВО ВАШИОТ ДОМ? 
 
Противпожарните бригади во NSW препорачуваат едноставен список кој ќе ви помогне да го обезбедите
својот дом против пожар.   
 
! Инсталирањето на соодветен број на детектори на чад и нивната редовна проверка е првиот чекор 

од планот за заштита од пожари.  

! Составувањето на план на писмено за евакуација во случај на пожар и неговото редовно 
увежбување е вториот чекор. 

! Клучевите од сите заклучени врати треба да се лесно достапни во случај на напуштање на куќата. 

! Никогаш не оставајте ја храната што се готви или друг отворен пламен вклучувајќи свеќи или 
горачи на масло без надзор. 

! Чистете го филтерот на сушачот на алишта после секоја употреба. 

! Никогаш не пушете в кревет и внимавајте ако консумирате алкохол додека пушите. 

! Во зима внимавајте кога користите греалки, електрични кебиња или камини со отворени огништа. 

! Не ги преоптеретувајте штекерите и исклучувајте ги апаратите кога не ги користите. 

! Чувајте ги запалките и кибритите подалеку од децата и учете ги дека тие се �корисни но не се 
играчки� и треба да се користат од страна на одговорни возрасни. 

! Ако имате гаража или шупа внимавајте на хемикалиите и горивото кои ги чувате таму. Косилиците и 
тримерите полнете ги со гориво кога се ладни и на отворено. 

! Ако имате скара на гас, на струја или дрва секогаш проверувајте дали истата е исправна пред да ја 
запалите и за истата треба да се грижи возрасна одговорна особа. (Погледнете ја брошурата број 16 
Скарите и безбедноста) 

 

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА ЛОКАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА 
или појдете на: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


