
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ 
Секоја година во NSW некои жители имаат проблем да ја напуштат својата куќа која гори заради 
одредени мерки на сигурност. Ние препорачуваме рамнотежа помеѓу сигурноста на домот и 
заштитата. Важно е да се оневозможат крадците да влезат, меѓутоа во случај на пожар, подеднакво 
важно е да можете да ја напуштите веднаш куќата. 

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 
• Запомнете дека чадот од пожарот ќе ве замелуши и дека не ќе можете да гледате од истиот 

• Ако сте избегале од пожар, останете надвор и јавете се на 000 

• Вклучете ги децата во планирањето на напуштањето на домот и увежбувајте го истото со нив 

• Ако член на семејството има проблем со слушањето или со покретноста некој треба да им помогне во 
случај на пожар 

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

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

Кој степен на сигурност и да го изберете за вашиот дом ние ви препорачуваме да бидете особено
внимателни при проценка на ризикот од кражби, но истовремено да изберете безбеден начин да го
напуштите домот во случај на пожар. 
 
Сигурносните мерки кои може да влијаат на бегањето пред огнот се:   
 
! Двојни брави (deadlocks) и/или повеќекратни брави на надворешните врати 

! Сигурносни мрежи и шипки на прозорите или заштитна мрежа на вратите 

! Брави со клуч на ролетните на прозорците 
Мерки за заштита од пожар кои би ТРЕБАЛО да се предвидат во домот: 

! Секоја куќа или стан треба да имаат соодветен број на одобрени (AS3786) детектори за чад 
инсталирани и редовно проверувани 

! Детектори за чад треба да има на секое ниво од куќата 

! Треба да знаете два излеза од секоја соба � запомнете, секоја секунда е важна 

! Нацртајте го планот за евакуација на хартија и увежбувајте го со семејството 

! Обезбедете секој прозорец и врата лесно да се отворат во случај на потреба 

! Клучевите од сите заклучени врати треба да бидат достапни 

! Ако сте инвалид или трошна постара особа сериозно ќе ви се намалат шансите да преживеете 
во случај на пожар 

Што друго треба да сторите за да го заштитите домот од пожар? 

! Децата кои спијат со длабок сон или оние под дејство на алкохол или дрога може да не се 
разбудат од детекторот за чад. Запомнете да го предвидите и овој аспект во планот за 
евакуација  

! Погледнете ги и другите брошури за додатни совети за заштита од пожар 
 

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 
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