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•
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•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

FAKTY
Zeszłego roku w 4339 domach na terenie Nowej Południowej Walii doszło do pożarów, w których zginęło
co najmniej 20 osób, a 573 zostało rannych. Około 30% (1300) tych pożarów miało miejsce w miesiącach
zimowych.
(Dane statystyczne z dnia 04/06/04)

CZY TWÓJ DOM JEST ZIMĄ ZABEZPIECZONY PRZED POŻAREM?
Radzimy zapoznać się z poniższą listą kontrolną, która pomoże w zabezpieczeniu domu przed pożarem zimą.
Koniecznie zastosuj się do przedstawionych wskazówek wraz z innymi domownikami:

!

Przede wszystkim, zainstaluj odpowiednią liczbę czujników dymu w całym domu i regularnie sprawdzaj,
czy są sprawne.

!

Zadbaj o to, aby wszyscy domownicy znali co najmniej dwie bezpieczne drogi ewakuacji z każdego
pomieszczenia.

!

Rozrysuj plan ewakuacji na wypadek pożaru i regularnie ćwicz ewakuację z rodziną.

!

Nigdy nie zostawiaj włączonej kuchenki.

!

Jeżeli w domu znajduje się kominek, utrzymuj go w czystości.

!

Zawsze, kiedy korzystasz z kominka, zabezpieczaj go osłoną.

!

Zanim użyjesz koca elektrycznego sprawdź, czy nie ma usterek i czy przewody nie są uszkodzone.

!

Zwróć uwagę, aby zasłony, obrusy oraz pościel znajdowały się w bezpiecznej odległości od przenośnych
grzejników.

!

Trzymaj mokre ubrania w odległości co najmniej 1 metra od grzejników lub kominka i nigdy nie
pozostawiaj ich bez nadzoru.

!

Jeżeli korzystasz z suszarki do ubrań, pamiętaj, aby przed każdym użyciem oczyścić filtr.

!

Podłączaj tylko jedno urządzenie do jednego gniazdka i pamiętaj, aby wyłączać je po użyciu.

!

Zawsze przed pójściem spać gaś świece i wszelkie inne płomienie.

!

Ostrożnie postępuj ze świecami lub innymi źródłami otwartego ognia.

!

Zapałki i zapalniczki przechowuj tylko w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci, miejscu.
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 DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZIMĄ
Aby sprawdzić bezpieczeństwo koca elektrycznego, połóż go płasko na łóżku, włącz na pięć minut, po czym
dopiero włóż koc do łóżka.

•

Korzystaj wyłącznie z usług fachowych monterów instalacji grzewczych.

•

Grzejniki gazowe, olejowe i drzewne wymagają corocznych kontroli konserwacyjnych.

•

Używaj odpowiednich bezpieczników i zamontuj elektryczny przełącznik bezpieczeństwa.

•

Jeśli jest to możliwe, miej w kuchni gaśnicę przeciwpożarową oraz koc przeciwpożarowy w okolicach drzwi.

•

Nigdy nie zostawiaj zapalonych świec lub innych otwartych płomieni bez nadzoru.
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