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FAKTY
W zeszłym roku 189 domów zostało poważnie uszkodzonych w wyniku pożarów, które zaczęły się od
kominków, grzejników lub bojlerów. 974 pożarów domów, zostało wywołanych przez kuchenki,
piekarniki, frytkownice lub inne urządzenia kuchenne, natomiast 592 były spowodowane niesprawnością
(Dane statystyczne z dnia 17/04/03)
mechaniczną, taką jak np. zwarcie lub wadliwe wtyczki.
CZY TWÓJ DOM JEST ZABEZPIECZONY PRZED POŻAREM?
Straż Pożarna w NSW zaleca stosowanie się do poniższej listy w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w domu:

!

Instalacja odpowiedniej liczby właściwych czujników dymu i regularne sprawdzanie ich sprawności jest
pierwszym punktem planu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.

!
!

Rozrysowanie planu ewakuacji na wypadek wybuchu pożaru i regularne ćwiczenia są kolejnym punktem planu.
Pamiętaj, aby wszystkie klucze do drzwi znajdowały się w łatwo dostępnym miejscu na wypadek konieczności
szybkiego opuszczenia domu.

!
!
!
!
!
!

Nigdy nie pozostawiaj włączonej kuchenki lub innego źródła ognia, łącznie ze świecami i palnikami olejowymi.
Czyść filtr suszarki do ubrań przed każdym użyciem.
Nigdy nie pal w łóżku i zachowaj szczególną ostrożność, kiedy palisz pijąc alkohol.
W okresie zimowym, bądź bardzo ostrożny, korzystając z grzejników, koców elektrycznych i ognia.
Nie przeciążaj gniazdka i wyłączaj urządzenia elektryczne, kiedy z nich nie korzystasz.
Umieszczaj zapałki lub zapalniczki w miejscach niedostępnych dla dzieci i pouczaj je, że są to “narzędzia, a nie
zabawki”, których używać mogą jedynie odpowiedzialne osoby dorosłe.

!

Jeżeli posiadasz garaż lub komórkę, pamiętaj, aby ze szczególną ostrożnością obchodzić się z
przechowywanymi tam chemikaliami czy paliwem. Urządzenia spalinowe takie jak kosiarka do trawy tankuj tylko
przy zimnym silniku, na zewnątrz pomieszczenia.

!

Jeżeli posiadasz grill elektryczny, gazowy lub opalany drewnem, zawsze przed użyciem sprawdzaj, czy jest on
w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Pamiętaj też, aby obsługiwała go osoba dorosła. (Patrz
Broszura Nr 16 “Bezpieczne korzystanie z grilla”)
Jeżeli mieszkasz w obszarze szczególnie narażonym na pożary lasu, sprzątaj liście i inne łatwopalne rzeczy
wokół domu. Pamiętaj również o regularnym oczyszczaniu rynsztoków.

PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z MIEJSCOWĄ JEDNOSTKĄ STRAŻY POŻARNEJ
witryna internetowa: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au lub www.esa.act.gov.au

WSKAZÓWKI

•

Pamiętaj, że dym może zmniejszyć twoją orientację i ograniczyć widoczność nawet do zera

•

Śpiąc nie czuje się dymu, mało tego, dym powoduje jeszcze głębszy sen.

•

Kiedy wydostaniesz się z płonącego domu, nie wracaj do niego i natychmiast zadzwoń pod numer 000

•

Dopilnuj, aby twoje dzieci dobrze zapoznały się z planem ewakuacji zanim rozpoczniesz z nimi ćwiczenia

•

Jeżeli, któryś z członków twojej rodziny ma problemy ze słuchem lub poruszaniem się, koniecznie weź to pod
uwagę przy planowaniu ewakuacji i jeżeli to konieczne, wyznacz osobę odpowiedzialną za pomoc

•

Dbanie o bezpieczeństwo pożarowe jest bardzo ważne, a odpowiednie przygotowanie może zapobiec tragedii

W NAGŁYCH WYPADKACH DZWOŃ POD NUMER 000

