
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ 
Од 21 смртен случај кои се случиле во NSW и биле испитувани од почетокот на 2001, NSW Fire Brigades Fire 
Investigation and Research Unit открива дека 13 од жртвите имале големи можности да преживеат ако имале 
план за евакуација кој би им помогнал да излезат од домот многу побрзо.  

       (Статистичи податоци од 19.08.02) 

СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА НА ПЛАНОТ ЗА ЕВАКУАЦИЈА ОД ДОМОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР 
 
Секој дом и работна средина треба да имаат план за евакуација во случај на пожар. Случајните
пожари во домовите може да ги затекнат луѓето неподготвени. Без план за евакуација го ризикувате
сопствениот и животите на семејството. За безбеден дом имајте ги в предвид следните совети: 
 
! Знајте два безбедни излеза од секоја соба 

! нацртајте го планот за евакуација на хартија и дискутирајте за истиот со семејството 

! Како ќе се повлекувате од куќата затворајте ги внатрешните врати позади вас 

! Определете безбедно место надвор каде што ќе се соберете, на пр. кај поштенското сандаче 

! Обезбедете вратите и прозорците лесно да се отвораат во случај на потреба 

! Поставете детектори за чад: проверувајте ги редовно и менувајте ги батериите најмалку еднаш 
годишно 

! Детекторите за чад ќе ве предупредат дека има пожар, планот за евакуација потоа ќе ви 
помогне да ја напуштите куќата и да останете живи 

! Редовно вежбајте го планот за евакуација со сите членови на семејството/домаќинството 

! Ако има пожар во домот, не чекајте, СЕКОЈ МОМЕНТ Е ВАЖЕН, веднаж избегајте и потоа јавете 
се на 000 од кај соседите  

! Кога ќе бидете надвор, ОСТАНЕТЕ НАДВОР, никогаш не влегувајте во објект што гори 

! Запомнете да ги земете во предвид посебните потреби на децата, постарите или инвалидите 
во планот за евакуација 

 
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 
 

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 

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР ВО ДОМОТ 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


