NSW FIRE BRIGADES
СИГУРНОСТ ОД ПОЖАРА У КУХИЊИ – КОНТРОЛНА ЛИСТА
Fact Sheet 33 – Community Risk Management. Revised 1/11/2005

ЧИЊЕНИЦЕ
45% пожара у кући почне у кухињи. У току 2004/5 противпожарне бригаде у НЈВ су интервенисале у 1,955
случајева пожара у кухињи. 988 од тих су били изазвани кувањем без ичијег присуства.
NSWFB тачна на дан 30/06/05
ДА ЛИ ЈЕ ВАША КУХИЊА СИГУРНА ОД ПОЖАРА?
За максималну заштиту од пожара у кухињи ми препоручујемо следеће:
□

Кување без ичијег присуства може да изазове пожар, ако морате да изађете из кухиње док кувате
искључите ринглу.

□

Носите одећу са уским рукавима када кувате.

□

Држите децу даље од топлих рингли и рерни док кувате, размислите о постављању заштитника око
шпорета

□

Крпе, рукавице за рерну и друге запаљиве ствари треба држати даље од шпорета или рингли.

□

Користите пажљиво уље за кување, загревајте га полако, користите шерпе одговарајуће величине и
држите топлоту довољно ниско да избегнете прскање масти.

□

Окрените дршке лонаца и шерпи на доле тако да не могу да се преврну.

□

Очистите грил у вашем шпорету после сваке употребе а филтере на вентилационом одводу и друге
уређаје за кување чистите редовно.

□

Вода не гаси пожаре изазване масноћама – никада не бацајте воду на горуће уље. Вода просута на овај
тип пожара може да узрокује да се ватра прошири брже а такође и да изазове ужасне опекотине.

□

Поставите противпожарни уређај и ћебе за гашење пожара у кухињи и упознајте се са њиховом
употребом. Они би требало да буду лоцирани најмање 1 метар удаљени од шпорета између шпорета и
најближег излаза.

□

Размотрите постављање подног покривача који спречава клизање око шпорета и око судопере.

□

Ако се уље за кување запали, угасите ринглу и ставите поклопац преко посуде или искористите ватрено
ћебе да угасите ватру. Не носите посуду са упаљеним врелим уљем кроз кућу јер то може изазвати
ширење ватре и тешке опекотине. Оставите уље да се охлади пре него што померите поклопац јер уље
може поново да плане.

□

Ако пожар избије у кухињи а ви се због поодмаклих година или из других разлога не осећате спремним да
приступите гашењу, угасите кухињски апарат, напустите кухињу и позовите Ватрогасну Бригаду на три
нуле (000) са безбедног места.

□

Проверите да су апарати за кување искључени после употребе.
Сарадња Ватрогасних Бригада, Противпожарне Службе за Унутрашњост НЈВ,
АЦТ Ватрогасних Бригада и Противпожарне Службе за Унутрашњост АЦТ
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ ПОЖАРА
Или посетите: www.firе.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au или www.еsа.act.gov.au

ДРУГИ КОРИСНИ САВЕТИ
•

Осигурајте да су сви електрични апарати потпуно исправни.

•

Специјални пожарни аларми за кухиње вам стоје на располагању, размотрите инсталацију једног
али имајте у виду да може доћи до лажних аларма изазваних испарењима од кувања.

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000

