
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ 
Минатата година 4339 домови беа зафатени од пожари во NSW, убивајќи најмалку 20 луѓе и 
повредувајќи 573. Околу 1300 од овие пожари, или 30%, се случиле во зимските месеци.  
(Статистички податоци од 04.06.04)                                                                                                                

ДАЛИ ВАШИОТ ДОМ Е ЗАШТИТЕН ОД ПОЖАР В ЗИМА? 
 
Ви ги перпорачуваме следните едноставни совети за да ви помогнат да го заштитите домот од пожар
в зима. Вие и секој во семејството треба да ги следи следните едноставни препораки:  
 
! Најважното од се е да имате соодветен број на детектори за чад инсталирани низ куќата и да 

бидат редовно проверувани. 

! Вие и вашето семејство треба да знаете два излеза од секоја соба во куќата. 

! Направете план на писмено за евакуација од куќата во случај на пожар и вежбајте го истиот 
редовно. 

! Никогаш не оставајте ја храната што се готви без надзор. 

! Ако имате камин во куќата оџакот треба да биде чист. 

! Ако имате камин поставете метална мрежа пред истиот секогаш кога каминот се користи. 

! Проверувајте го електричното ќебе да не е оштетено или кабелот оштетен пред неговото 
користење.  

! Пердињата, покривките за маса и кревет треба да бидат подалеку од преносните греалки. 

! Влажните алишта треба да бидат најмалку 1 метар оддалечени од греалките и не оставајте ги 
ако излегувате. 

! Ако користите сушач за алишта филтерот треба да се чисти после секоја употреба. 

! Користете само еден апарат по штекер и исклучувајте го кога не го користите. 

! Гаснете ги свеќите и се она што има отворен пламен пред легнување. 

! Бидете внимателни со свеќите и се она што има отворен пламен. 
Чувајте ги кибритите и запалките на сигурно место подалеку од малите деца. 

 

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 ПОЖАР В ЗИМА 
• За да го проверите електричното ќебе дали е исправно постелете го на креветот и оставете го да работи 5 

минути пред да го користите 

• Користете само овластени мајстори за инсталирање на домашните апарати  

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

• Користете осигурувачи според пропишаното и инсталирајте сигурносни осигурувачи 

• По можност, поставете противпожарен апарат во кујната и ќебе за гасење пожар во близина на излезот 

• Не оставајте ги свеќите и се она со отворен пламен без надзор 

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО ЗИМА 
Fact Sheet 13 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Macedonian 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


