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FAKTY
W 13 spośród 21 ofiar śmiertelnych w wyniku pożaru na terenie NSW, badanych od początku 2001 roku
przez Jednostkę Śledczą Straży Pożarnej w NSW, ofiary miałyby znacznie większe szanse przeżycia, gdyby
wcześniej przygotowały plan ewakuacji, który umożliwiłby im szybsze opuszczenie domu.
(Dane statystyczne z dnia 19/08/02)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PLANU EWAKUACJI
Zarówno w domu, jak i miejscu pracy powinien znajdować się plan ewakuacji na wypadek pożaru. Pożary w domu
mają to do siebie, że nikt się ich nie spodziewa. Brak planu ewakuacji oznacza zagrożenie dla życia twojego i
twojej rodziny. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu, stosuj się do następujących zasad:

!

Znajdź co najmniej dwie drogi ucieczki z każdego pomieszczenia w domu.

!

Rozrysuj plan ewakuacji i omów go ze wszystkimi domownikami.

!

Podczas ewakuacji, koniecznie zamykaj za sobą wewnętrzne drzwi.

!

Wybierz określone miejsce, gdzie zgromadzą się osoby po ewakuacji, np. przy skrzynce na listy.

!

Pamiętaj, aby w sytuacji zagrożenia, móc szybko otworzyć okna i drzwi.

!

Zainstaluj czujniki dymu, regularnie sprawdzaj ich sprawność i przynajmniej raz w roku wymieniaj baterie
na nowe.

!

Wykrywacze dymu mogą zaalarmować cię o pożarze, a plan ewakuacji może uratować życie w sytuacji
zagrożenia.

!

Regularnie ćwicz ze wszystkimi domownikami ewakuację według planu.

!

W razie wybuchu pożaru ani chwili nie zwlekaj z ucieczką, LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA. Po wydostaniu
się z domu zadzwoń z telefonu sąsiada pod numer 000.

!

Kiedy uda ci się uciec z pożaru, w żadnym wypadku NIE ZBLIŻAJ SIĘ do płonącego domu.

!

Pamiętaj, aby przy układaniu planu ewakuacji uwzględnić mniejszą sprawność dzieci, osób starszych lub
niepełnosprawnych

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 NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

•

Pamiętaj, że dym ogranicza orientację i zmniejsza widoczność nawet do zera.

•

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
ewakuacyjne.

•

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 w razie pożaru.

•

Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest sprawą bardzo ważną dla wszystkich członków rodziny,
a odpowiednie przygotowanie może zapobiec tragedii.

W NAGŁYCH WYPADKACH DZWOŃ POD NUMER 000

