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•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

ЧИЊЕНИЦЕ
Сваке године у NSW деси се да известан број људи има проблем да изађе из куће захваћене пожаром,
управо због мера обезбеђења од провала; можда и настрадају баш због тога што су закаснили да изађу.
Саветујемо вам да мере обезбеђења куће у случају провале и мере сигурности у случају опасности – буду
подједнако заступљене.
Који год ниво обезбеђења да сте изабрали, поведите рачуна да када одлучујете о обезбеђењу од
провала - испланирате такође и сигуран начин за излазак из куће у случају пожара.
Мере безбедности које би могле утицати на то како ћете изаћи у случају пожара укључују:

!

Сигурносне браве (Deadlocks) и вишеструке браве на спољашњим вратима

!

Решетке на прозорима или врата са заштитном мрежом

!

Браве са кључевима или ролетне на прозорима

Мере обезбеђења од пожара које би требало укључити:

!

Свака кућа треба да има одговарајући број исправних детектора дима (аларма) који одговарају
аустралијским стандардима (AS3786) и чија се исправност редовно проверава

!

На сваком спрату треба да буде детектор дима (аларм)

!

Морате знати два излаза из сваке собе – упамтите, сваки секунд се рачуна

!

Нацртајте план евакуације, продискутујте га и вежбајте са члановима породице

!

Проверите да се сваки прозор и врата могу брзо отворити ако је потребно

!

Обезбедите да су кључеви за све браве које се затварају на дохват руке

!

Физички онеспособљене и крхке старије особе су у опасности ако би се десило да је кућа у
пожару

Шта бисте још требали да урадите да се заштитите од пожара?

!

Оне који спавају чврстим сном као нпр. децу или особе под дејством алкохола или лекова,
аларм можда не може да пробуди. Водите рачуна да сте то узели у обзир када правите план
евакуације

!

Погледајте друге информативне памфлете за додатне информације у вези пожара
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ ПОЖАРА

или посетите: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au или www.esa.act.gov.au

FIRE SAFETY TIPS

•

Треба да знате да ће вас дим из пожара учинити конфузним и да у диму не можете видети

•

Ако сте напустили кућу захваћену пожаром, упамтите: кад сте једном изашли, останите напољу и зовите 000

•

Укључите децу у прављење плана евакуације и увежбавајте га пре него направите праву пробу (drill)

•

Ако неко од чланова породице не чује или није покретан, водите рачуна да сте то узели у обзир и
ако је неопходно одредите неког да тој особи помогне при евакуацији

•

Заштита од пожара је важна за целу породицу и припрема може спречити трагедију

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000

