KIŞ YANGINI GÜVENLİĞİ - KONTROL LİSTESİ
Fact Sheet 13 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004-Turkish

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

GERÇEK
Geçen yõl NSW de 4339 evde çõkan yangõnlar en az 20 kişiyi öldürdü ve 573 kişiyi yaraladõ. Bu
yangõnlarõn en az 1300’ü, veya %30’u, kõş aylarõ süresinde meydana geldi
(İstatistikler 04/06/04 tarihinde geçerlidir)

EVİNİZ KIŞ YANGINLARINA KARŞI GÜVENLİ Mİ?
Evlerin bu kõş yangõna karşõ güvenli olmasõ için aşağõdaki basit güvenlik kontrol listesini tavsiye ederiz.
Kendinizin ve ev sakinlerinin aşağõdaki güvenlik tavsiyelerini izlediğinden emin olun:

!

En önemlisi, evinize uygun sayõda duman alarmõ monte edildiğinden ve alarmlarõn düzenli olarak test
edildiğinden emin olun.

!

Ailenizin ve sizin her odadan iki güvenli çõkõş yolu bildiğinden emin olun.

!

Yazõlõ, yangõn halinde kaçõş planõ yapõn ve planõ düzenli olarak tatbik edin.

!

Ocakta pişen yemeği asla yalnõz bõrakmayõn.

!

Eğer evinizde şömineniz varsa bacanõn temizliğinden emin olun.

!

Eğer şömineniz varsa kullanõrken her zaman önüne koruyucu koyun.

!

Elektrikli battaniyeleri yatağa koymadan önce kablolarõnõn arõzalõ, yõrtõk ve kopuk olmadõğõndan emin
olun.

!

Perdeleri, masa örtülerini ve yatak örtülerini portatif õsõtõcõlardan uzak tutmaya özen gösterin.

!

Islak çamaşõrlarõ õsõtõcõlardan ve şöminelerden en az 1 metre uzakta tutun ve başõndan ayrõlmayõn.

!

Eğer çamaşõr kurutucusu kullanõyorsanõz pamukçuk filtresini her kullanõmda temizleyin

!

Her prizde yalnõzca bir elektrikli alet kullanõn ve kullanõmda değilse prizi kapatõn.

!

Yatmadan önce daima yanan mumlarõ ve açõk ateşleri söndürün.

!

Yanan mumlarõ ve diğer açõk ateşleri daima dikkatli kullanõn.

!

Kibritleri ve çakmaklarõ küçük çocuklarõn erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayõn.
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

•

KIŞ YANGIN GÜVENLİĞİ ÖĞÜTLERİ
Elektrikli battaniyelerin kullanõlabilir durumda olduğunu test etmek için battaniyeyi yatağõn içine yerleştirmeden
önce, yatağõn üzerine düz bir sekilde yayõn ve 5 dakika kadar çalõştõrõn

•

Sabit õsõtõcõlarõ monte etmek için yalnõzca yetkili tesisatçõlarõ kullanõn

•

Yağ, gaz yada odun õsõtõcõlarõ yõllõk bakõm gerektirebilirler

•

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

•

Mümkünse, mutfakta bir yangõn söndürücü ve çõkõşa yakõn bir yerde de yangõn battaniyesi bulundurun

•

Asla, yanan mumlarõ veya açõk ateşleri kendi başõna bõrakmayõn

ACİL DURUMDA 000’õ ARAYIN

