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•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

GERÇEK
Geçen yõl boyunca 189 ev, başlangõç noktasõnõn şömine, õsõtõcõ ve sõcak su õsõtõcõlarõ olduğu
yangõnlardan ciddi bir şekilde hasar gördü, 974 evde yangõn ocak, fõrõn, kõzartma makinesi ve
diğer yemek pişirme aletlerinden kaynaklandõ, ve 592 yangõn kõsa devre ve bozuk fişler gibi
(İstatistikler 17/04/03 tarihinde geçerlidir)
mekanik arõzalar nedeniyle oluştu.

EVDE YANGINA KARŞI GÜVENLİKTE MİSİNİZ?
NSW İtfaiyesi evinizi yangõna karşõ güvenli kõlmakta yardõmcõ olacak bu basit emniyet kontrol listesini tavsiye
etmektedir.

!

Yeterli sayõda, uygun duman alarmõ monte etmek ve bunlarõ düzenli olarak test etmek ev yangõnõna karşõ
güvenlik planõnõn ilk adõmõdõr.

!

Yazõlõ kaçõş planõ bulundurmak ve bu planõn düzenli olarak denemesini yapmak ikinci adõmdõr.

!

Yangõndan kaçmanõz gerekebileceği için, bütün kilitli kapõlarõn anahtarlarõnõn el altõnda olduğundan emin
olun.

!

Asla ocaktaki yemeği veya yanmakta olan mum veya gaz lambasõ gibi alevli gereçleri kendi başõna
bõrakmayõn.

!

Çamaşõr kurutma makinenizin pamukçuk filtresini her kullanõm öncesi temizleyin.

!

Asla yatakta sigara içmeyin ve eğer sigara içerken alkol alõyorsanõz daha da dikkatli olun.

!

Kõşõn õstõcõlarõ, elektrili battaniyeleri ve şömineleri kullanõrken çok dikkatli olun.

!

Elektrik prizlerine aşõrõ yükleme yapmayõn ve kullanõlmayan aletleri prizden kapatõn.

!

Daima çakmak ve kibritleri çocuklardan uzak tutun, onlarõ bunlarõn bir “oyuncak” olmadõğõ ve sadece
“yetişkinlerin kullanabileceği aletler” olduğu konusunda eğitin.

!

Eğer bir garajõnõz veya bahçe kulübeniz varsa bulundurmakta olduğunuz kimyasal madde ve yakõtlarla
daima dikkatli olun ve çim biçme makinasõ veya kenar kesici gibi aletlerin yakõtõnõ dõşarõda ve aletler soğuk
iken doldurun.

!

Eğer gazlõ, elektrikli veya odunlu Barbekü ocağõnõz varsa yakmadan önce daima güvenli çalõşõp
çalõşmadõğõnõ kontrol edin ve yetişkin birinin sorumluluğu altõnda kullanõldõğõndan emin olun. (Bakõnõz
Fact Sheet No.16 Genel Barbekü Güvenliği)

!

Eğer orman yangõnõna yatkõn bir bölgede yaşõyorsanõz evinizin etrafõndaki zemini yaprak ve diğer
çöplerden arõndõrõn ve saçaklarõnõzõ düzenli olarak temizleyin.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL İTFAİYE BİRLİĞİ VEYA YANGIN KONTROL MERKEZİNİZİ ARAYIN
veya: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au web sayfalarõnõ ziyaret edin
YANGIN GÜVENLİĞİ ÖĞÜTLERİ
•

Yangõnõn neden olduğu dumanõn sizi sersemletebileceğini ve dumandan göremeyeceginizi unutmayõn

•

Uykudayken dumanõn kokusunu alamazsõnõz ve hatta duman sizin daha da derin uyumanõza neden olur

•

Eğer evdeki yangõndan dõşarõya kaçabildiyseniz, dõşarõda kalmayõ ve 000’õ aramayõ unutmayõn

•

Yağ, gaz yada odun õsõtõcõlarõ yõllõk bakõm gerektirebilirler

•

Sadece tavsiye edilen değerdeki elektrik sigortalarõ kullanõn ve elektrik emniyet anahtarõ monte edin

•

Ev yangõnõ güvenliği bütün aile için çok önemlidir ve hazõrlõklõ olmak bir trajediyi önleyebilir

ACİL DURUMDA 000’õ ARAYIN

