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FAKTY
Do 45% pożarów domowych dochodzi w kuchni. W okresie 2004/2005 stanową Straż Pożarną wezwano
1,955 razy do gaszenia pożaru w kuchni, z tego 988 pożarów było wynikiem nieostrożnego gotowania.
To dane statystyczne z 30/6/2005.

CZY TWOJA KUCHNIA JEST BEZPIECZNA?
Dla pełnego bezpieczeństwa proponujemy:
 Jeśli musisz wyjść z kuchni, zgaś ogień pod garnkiem. Niedopilnowane gotowanie jest
przyczyną pożaru.
 W czasie gotowania noś ubranie z wąskimi rękawami.
 Trzymaj dzieci z daleka od piecyka i kuchenki, zainstaluj alarm.
 Ściereczki , rękawice i inne łatwopalne rzeczy trzymaj z dala od piecyka i płytek.
 Ostrożnie z olejem, podgrzewaj go powoli, używaj odpowiedniego rozmiaru patelni, zmniejsz ogień, aby
uniknąć pryskania.
 Rączki i uszy zwróc do środka, aby ich nie potrącić.
 Czyść regularnie płytki i palniki.
 Nie lej wody na płonący tłuszcz, bo go nie ugasisz. Polewanie wodą może doprowadzić do gwałtownego rozprzestrzenienia
pożaru i narazić na potworne oparzenia.
 Zainstaluj w kuchni gaśnicę i pled pożarowy, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Powinny się znaleźć o 1 m od
kuchenki, pomiędzy kuchnią a drzwiami.
 Aby się nie pośliznąć, połóż matę w okolicy zlewu i kuchenki.
 Jeśli olej się zapali, wyłącz palnik, nasuń pokrywkę lub narzuć pled pożarowy, aby stłumić ogień. Nie przenoś
patelni z płonącym olejem przez dom, bo to grozi pożarem oraz poparzeniem . Zanim podniesiesz pokrywkę, niech
olej wystygnie, bo może znów się zapalić.
 Jeśli dojdzie do pożaru, a z jakiegoś powodu, np. podeszłego wieku nie dasz rady go ugasić, wyłącz kuchenkę, i
z bezpiecznego telefonu wezwij straż pożarną wykręcając potrójne zero (000).
 Zawsze po gotowaniu sprawdź, czy wszystko wyłączone.

Współpraca: Straż Pożarna i Straż Wiejska Nowej Południowej Walii
oraz Straż Pożarna i Straż Wiejska Terytorium Stołecznego.
WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ W LOKALNEJ STACJI STRAŻY LUB CENTRUM KONTROLI OGNIA

oraz www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au www.esa.act.gov.au

INNE PORADY

•
•

Upewnij się, czy sprzęt kuchenny działa należycie.
Do nabycia są alarmy dymne, zainstaluj, ale pamiętaj, że opary z gotowania mogą spowodować fałszywy
alarm.

W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA DZWOŃ NA 000

