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η ασφάλεια του σπιτιού σας από
τη φωτιά
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κοινά αίτια φωτιών
στο σπίτι

Να εξετάστε αν οι διακόπτες είναι σε καλή κατάσταση

Οι κουζίνες μπορούν να αποτελέσουν μεγάλο κίνδυνο φωτιάς

Το CFA ανταποκρίνεται σε πάνω από 1000
φωτιές σε σπίτια κάθε χρόνο.
Οι περισσότερες θανατηφόρες φωτιές
συμβαίνουν στο σπίτι, αλλά η πραγματική
τραγωδία είναι ότι πολλές απ’ αυτές θα
μπορούσαν να αποφευχθούν.
Στιγμιαία διάσπαση της προσοχής στην
κουζίνα, μια ελαττωματική ηλεκτρική
συσκευή ή πλυμένα ρούχα τοποθετημένα
κοντά σε σόμπα θα μπορούσαν όλα να
έχουν τραγικές συνέπειες, προκαλώντας
μεγάλες δομικές καταστροφές ή εκθέτοντας
σε κίνδυνο μέλη της οικογένειας.
Ευτυχώς υπάρχουν ορισμένα απλά
πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε
να βοηθήσετε να προστατεύσετε την
οικογένειά σας από τους κίνδυνους της
φωτιάς. Αν βρείτε χρόνο να «εξετάστε
τα επικίνδυνα σημεία», αν εξασφαλίστε
ότι έχετε συναγερμό ανίχνευσης καπνού
που λειτουργεί, κι αν ετοιμάσετε σχέδιο
διάσωσης από το σπίτι μπορεί να σας δοθεί
μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγετε τις
καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς.

Οι περισσότερες φωτιές στο σπίτι
αρχίζουν στην κουζίνα
•

Οι κουζίνες μαγειρέματος αποτελούν μεγάλο κίνδυνο
φωτιάς.

•

Ποτέ μην αφήνετε φαγητό στη φωτιά χωρίς να
το επιτηρείτε.

•

Να διατηρείτε τις κουζίνες και τις σχάρες καθαρές από
συσσώρευση λίπους και πάχους.

•

Να έχετε την κουζίνα μαγειρέματος και την τοστιέρα μακριά
από τις πετσέτες για στέγνωμα πιάτων και τις κουρτίνες.

•

Να φοράτε σφικτά μανίκια όταν μαγειρεύετε.

Η ελαττωματική καλωδίωση είναι
επικίνδυνη
•

•
•

•
•

Να εξασφαλίστε ότι όλοι οι διακόπτες είναι σε καλή
κατάσταση. Τα καλώδια δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα
και θα πρέπει πάντοτε να είναι μονωμένα.
Να αναθέτετε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο να κάνει όλες τις
επισκευές. Να μην προσπαθείτε να τις κάνετε μόνοι σας.
Ποτέ να μην υπερφορτίζετε τις πρίζες. Οι πολλαπλοί
σύνδεσμοι Τ (ταυ) και τα πολύπριζα μπορούν να
υπερφορτίσουν τις πρίζες.
Να μην βάζετε μπαλαντέζες κάτω από τους τάπητες ή τα
έπιπλα.
Να εγκαταστήσετε διακόπτες ασφαλείας. Αυτοί
απομονώνουν στιγμιαία το ρεύμα από τον ηλεκτρικό
πίνακα αν διαπιστωθεί ξαφνική αύξηση της ροής του
ρεύματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Energy Safe
Victoria (Βικτόρια με Ασφαλή Ενέργεια) στο
www.esv.vic.gov.au

1

κοινά αίτια φωτιών
στο σπίτι

Να τοποθετείτε μια σήτα μπροστά από ανοιχτές φωτιές

Να μη κρεμάτε ρούχα πολύ κοντά σε φωτιές ή σόμπες

Ηλεκτρικές συσκευές

Στεγνωτήρες ρούχων

•

Να εξασφαλίσετε ότι οι συσκευές χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

•

Κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε να καθαρίζετε το
φίλτρο χνουδιών.

•

Να ελέγξετε ότι τα ηλεκτρικά αντικείμενα είναι σε
καλή κατάσταση. Αν ανησυχείτε να βάλετε αδειούχο
ηλεκτρολόγο να τα κάνει συντήρηση και έλεγχο,
ιδιαίτερα τα μεταχειρισμένα αντικείμενα.

•

Ν’ αφήνετε το στεγνωτήρα να ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης.

•

Να αναθέτετε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο να
αντικαταστήσει τους χαλασμένους διακόπτες και
τα καλώδια.

Οικιακή θέρμανση
•

Όταν πάτε για ύπνο να σβήνετε τη θέρμανση.

•

Να μη βάζετε ρούχα πολύ κοντά σε θερμάστρες.

•

Να σβήνετε τις συσκευές στο διακόπτη όταν δεν
χρησιμοποιούνται.

•

Να εξασφαλίζετε ότι οι θερμάστρες και τα μπουριά είναι
εγκαταστημένα και συντηρούνται από επαγγελματίες.

•

Αν ξεσπάσει φωτιά, να κόψετε το ρεύμα αμέσως στη
πρίζα ή στον ηλεκτρικό πίνακα αν είναι ασφαλές να το
κάνετε.

•

Να ελέγξετε ότι οι τοίχοι και τα δάπεδα είναι κατάλληλα
μονωμένα από πηγές θερμότητας κι ότι οι θερμάστρες
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από εύφλεκτα υλικά.

•

Να προσέχετε που βάζετε τις φορητές θερμάστρες.

Ηλεκτρικές κουβέρτες

•

Να τοποθετείτε μια σήτα μπροστά από ανοιχτές φωτιές.

•

Να μην αφήνετε τις ηλεκτρικές κουβέρτες αναμμένες το
βράδυ ή κατά τη διάρκεια της ημέρας - να τις ανάβετε
περίπου 30 λεπτά πριν πάτε στο κρεβάτι.

•

Ποτέ μην αφήνετε φωτιά να καίει όταν πάτε για ύπνο ή
φύγετε απ’ το σπίτι. Να είστε σίγουροι ότι οι στάχτες είναι
κρύες πριν τις πετάξετε.

•

Να αποθηκεύετε τις ηλεκτρικές κουβέρτες σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.

•

Ποτέ μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά σε
ανοιχτές φωτιές ή θερμάστρες.

•

Να μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω σε αναμμένη
ηλεκτρική κουβέρτα. Αυτό περιλαμβάνει και τα
κατοικίδια ζώα.

Κεριά και σόμπες πετρελαίου

Να μην κοιμάστε με τις ηλεκτρικές κουβέρτες αναμμένες.

•

Να βάζετε τα κεριά σε απόσταση
από τις κουρτίνες κι άλλα εύφλεκτα
υλικά.

•

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε άφλεκτες
επιφάνειες.

•

Φροντίστε να βάζετε νερό και λάδι
στη λεκάνη θέρμανσης.

•

Το κάπνισμα στο κρεβάτι
•

Ποτέ μην καπνίζετε στο κρεβάτι.

•

Οι καύτρες των τσιγάρων μπορεί να σιγοκαίνε στα
σκεπάσματα και να πάρουν φωτιά όταν κοιμάστε.

•

Να βεβαιωθείτε ότι έσβησαν οι γόπες πριν τις πετάξετε.

Να καθαρίζετε το
φίλτρο χνουδιών στο
στεγνωτήρα ρούχων
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να μάθετε τα παιδιά σας να
προσέχουν δίπλα σε φωτιά

Να φυλάτε τα σπίρτα σε τόπο απρόσιτο στα παιδιά

Να μάθετε στα παιδιά να δίνουν τα σπίρτα σε ενήλικο

• Το ένα στα τέσσερα ατυχήματα της παιδικής ηλικίας
περιλαμβάνουν εγκαύματα.
• Να φυλάτε τα σπίρτα, τους αναπτήρες και τα κεριά σε
τόπο απρόσιτο στα παιδιά.
• Να χρησιμοποιείτε αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά.
• Να μάθετε τα μικρά παιδιά να δίνουν όλα τα σπίρτα
και τους αναπτήρες σ’ ένα ενήλικο.
• Να βεβαιωθείτε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά γνωρίζουν
ότι τα σπίρτα κάνει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν
είναι παρόντες ενήλικοι.
• Να μάθετε τα παιδιά να καλούν το 000 αν
υπάρχειπερίπτωση ανάγκης.
• Να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας ώστε να γνωρίζουν
πως να εγκαταλείψουν το σπίτι σε περίπτωση φωτιάς.
• Να διεξάγετε τακτικά ασκήσεις πυρασφάλειας με
παιδιά ώστε να γνωρίζουν που να συναντούνται αφού
βγουν από το σπίτι.
• Να συμβουλέψετε τα παιδιά να σκύψουν χαμηλά και
να φύγουν, να τρέξουν και να αποχωρήσουν αν έχει
καπνό στο σπίτι.*
• Να μάθετε τα παιδιά να σταματήσουν, να πέσουν
κάτω και να κυληθούν στο έδαφος αν πάρουν φωτιά
τα ρούχα τους. *
* Δείτε τους Κανόνες Επιβίωσης
από τη Φωτιά – Σελίδα 10

Να εξασκείτε τις πορείες διάσωσης σε περίπτωση φωτιάς
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οι συναγερμοί ανίχνευσης
καπνού που λειτουργούν
σώζουν ζωές

Πολλές οικογένειες χρωστούν τη ζωή
τους σε συναγερμούς ανίχνευσης
καπνού που λειτουργούν
Όταν κοιμάστε δεν μπορείτε να μυρίσετε τον καπνό,
γι αυτό οι συναγερμοί ανίχνευσης καπνού είναι μια βασική
μέθοδος έγκαιρης προειδοποίησης που ειδοποιεί εσάς και
την οικογένειά σας για τους κινδύνους φωτιάς και καπνού.
Οι κανονισμοί δόμησης αναφέρουν ότι όλα τα σπίτια στη
Βικτόρια πρέπει να έχουν συναγερμό ανίχνευσης καπνού
που πληροί τα πρότυπα της Αυστραλίας Australian Standard
AS 3786. Τα υπάρχοντα σπίτια μπορούν να εγκαταστήσουν
συναγερμούς ανίχνευσης καπνού που λειτουργούν με
μπαταρία, αλλά, όλα τα νέα σπίτια πρέπει να έχουν
εγκαταστημένους συναγερμούς ανίχνευσης καπνού που
είναι συνδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο πριν την κατοίκηση.
Οι συναγερμοί που είναι συνδεμένοι με το ηλεκτρικό
δίκτυο χρειάζονται επί πλέον μπαταρία σαν δευτερεύουσα
πηγή ενέργειας.
Παρά τους κανονισμούς, έρευνες υποδεικνύουν ότι μόνο το 45
τοις εκατό των κτιρίων που επισκέφτηκαν οι πυροσβεστικές
υπηρεσίες είχαν συναγερμούς ανίχνευσης καπνού και,
απ’ αυτούς, το 31 τοις εκατό δεν λειτουργούσε.
Μπορείτε να σιγουρευτείτε ότι ο συναγερμός ανίχνευσης
καπνού προστατεύει την οικογένειά σας αδιάκοπα αν τον
διατηρείτε σε καλή κατάσταση.
•

Να τον ελέγχετε κάθε βδομάδα πατώντας το κουμπί
δοκιμής λειτουργίας μ’ ένα χερούλι σκούπας για να
βεβαιωθείτε ότι χτυπά ο συναγερμός.

•

Να ξεσκονίζετε το συναγερμό με μια βούρτσα
ηλεκτρικής σκούπας.

•

Ν’ αλλάζετε τη μπαταρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο.
Είναι εύκολο να το θυμάστε αν το κάνετε όταν ρυθμίζετε
το ρολόι σας στη θερινή ώρα.

Ένας συναγερμός ανίχνευσης καπνού που δεν λειτουργεί είναι
άχρηστος και δημιουργεί εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας.

Είναι σημαντική η σωστή
εγκατάσταση
Για ελάχιστη προστασία, να εγκαταστήσετε συναγερμό
ανίχνευσης καπνού έξω από κάθε υπνοδωμάτιο ή κοιτώνα
στο σπίτι σας. Αν μένετε σε σπίτι που έχει πάνω από ένα
όροφο, να εγκαταστήσετε συναγερμό ανίχνευσης καπνού
σε κάθε όροφο.
Είναι προτιμότερο να έχετε τους συναγερμούς ανίχνευσης
καπνού διασυνδεόμενους. Ορισμένοι τύποι συναγερμών
ανίχνευσης καπνού μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους,
ούτως ώστε αν χτυπήσει ο ένας συναγερμός οι άλλοι επίσης
ενεργοποιούνται.
Τα σπίτια με ξεχωριστό χώρο για παιδιά πρέπει να έχουν
συνδεδεμένους συναγερμούς που ενώνονται με συναγερμό
κοντά σε υπνοδωμάτιο ενός ενήλικου. Μελέτες έχουν αποδείξει
ότι το 85 τοις εκατό των παιδιών που κοιμούνται δεν ξυπνούν
από τον ήχο συναγερμού ανίχνευσης καπνού.
Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να εξασφαλίσει ότι σε κτίρια
που νοικιάζονται υπάρχουν εγκαταστημένοι συναγερμοί
ανίχνευσης καπνού.

Κουζίνα
KITCHEN

Διάγραμμα 1:
Συναγερμοί
ανίχνευσης
καπνού σε
διαδρόμους

Καθιστικό
LIVING
ROOM

Καθιστικό/κουζίνα
LIVING ROOMKITCHEN

Διάγραμμα 2:
Κατοικία με
ξεχωριστούς
κοιτώνες

•

Το CFA (Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία) παροτρύνει
όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών να συμπληρώσουν τους
υπάρχοντες συναγερμούς ιονισμού με συναγερμούς
φωτοηλεκτρικού τύπου.

WC
wc

Υπνοδωμάτιο
BEDROOM 
3

Μπάνιο
BATHROOM

Μπάνιο/
BATHROOM
LAUNDRY
πλυσταριό

Υπνοδωμάτιο
BEDROOM 
1

Συναγερμός ανίχνευσης
καπνού
SMOKE
ALARM
Συναγερμός
SMOKE ALARM
ανίχνευσης καπνού

Υπνοδωμάτιο
BEDROOM  2

Οι συναγερμοί ανίχνευσης καπνού είναι φτηνοί και εύκολοι
στην εγκατάσταση. Όταν διαλέγετε συναγερμό για το σπίτι
σας, να εξασφαλίσετε ότι διαλέγετε ένα που πληροί τα
πρότυπα της Αυστραλίας Australian Standard AS 3786.

Η έρευνα συνιστά ότι αν και οι δύο τύποι συναγερμών
δίνουν στους κατοίκους χρόνο να διαφύγουν, οι συναγερμοί
φωτοηλεκτρικού τύπου είναι συνεχώς πιο αποτελεσματικοί
στον εντοπισμό αναμμένων φωτιών στα σπίτια.

Υπνοδωμάτιο
BEDROOM  2

Συναγερμός
SMOKE ALARM
ανίχνευσης καπνού

Κάντε τη σωστή επιλογή

Υπάρχουν δύο ειδών συναγερμοί ανίχνευσης καπνού –
οι συναγερμοί ιονισμού που εντοπίζουν κυρίως την παρουσία
πολύ μικρών μορίων καπνού, και οι νεότεροι συναγερμοί
φωτοηλεκτρικού τύπου που εντοπίζουν τον ορατό καπνό.

Υπνοδωμάτιο
BEDROOM  1

Ο συναγερμός ανίχνευσης
καπνού
θα πρέπει
να LOCATED
SMOKE ALARM
MUST BE
βρίσκεται
μεταξύ 500μμBETWEEN MM
MM
OF THE APEX
1500μμ
από την κορυφή

Διάγραμμα 3:
Χώρος με
παγιδευμένο αέρα
και κατάλληλη
εγκατάσταση
συναγερμών
ανίχνευσης καπνού
σε τοίχους

300μμ
MM
Χώρος
με
DEAD
AIR SPACE
παγιδευμένο αέρα
DEAD
AIR SPACE
Χώρος
με
παγιδευμένο
αέρα
TOP OF SMOKE ALARM LOCATED HERE
Το πάνω μέρος του συναγερμού
ανίχνευσης καπνού εγκαθίσταται εδώ

300 μμ
MM
MIN όριο
ελάχιστο
500 μμ
MM
MAX όριο
ανώτατο
Τοίχος
SIDE
WALL

Η
απόσταση
από την
κορυφή
τουCATHEDRAL
ταβανιούCEILING
με κόγχη
4HE
DISTANCE FROM
THE APEX
OF THE
TO THEμέχρι
TOP OFτοTHE
πάνω μέρος
τουMUST
συναγερμού
πρέπει
να είναι
μεταξύ 500μμ
ALARM
BE BETWEEN
MM
AND MM
και 1500μμ.
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Να ελέγχετε τους συναγερμούς ανίχνευσης καπνού κάθε βδομάδα

Να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε
εγκατάσταση συναγερμών ανίχνευσης καπνού.
•

•
•

•

•

Σε ταβάνι: Ο συναγερμός ανίχνευσης καπνού θα πρέπει
να βρίσκεται στο κέντρο του ταβανιού. Αν δεν μπορεί να
εγκατασταθεί εκεί θα πρέπει να βρίσκεται 300μμ από
κάθε μαρκίζα ή τοίχο.
Σε τοίχο: Ο συναγερμός ανίχνευσης καπνού θα πρέπει να
βρίσκεται 300μμ-500μμ από το ταβάνι.
Σε ταβάνι με κόγχη ή με κλίση: Ο συναγερμός ανίχνευσης
καπνού θα πρέπει να βρίσκεται 500μμ-1500μμ από το
υψηλότερο σημείο.
Να αποφεύγετε τα ρεύματα αέρα: Να μην τοποθετείτε
συναγερμούς ανίχνευσης καπνού δίπλα σε παράθυρα,
πόρτες ή αεραγωγούς όπου τα ρεύματα αέρα θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την ευαισθησία των
συναγερμών.
Να αποφεύγετε τους χώρους με παγιδευμένο αέρα.
Χώρος με παγιδευμένο αέρα είναι ένας χώρος όπου ο
παγιδευμένος θερμός αέρας θα εμποδίσει τον καπνό
να φτάσει στο συναγερμό. Αυτό συμβαίνει συνήθως
στη κορυφή ταβανιών με κόγχη ή με κλίση, στη γωνία
μεταξύ των τοίχων και των ταβανιών, και ανάμεσα στα
εκτεθειμένα πατόξυλα του δαπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη σωστή εγκατάσταση
των συναγερμών ανίχνευσης καπνού, επισκεφτείτε το:
www.buildingcommission.com.au

Συναγερμοί ανίχνευσης καπνού για
άτομα με προβλήματα ακοής
Για άτομα με προβλήματα ακοής διατίθενται ειδικοί
συναγερμοί ανίχνευσης καπνού. Αυτοί μπορεί να
περιλαμβάνουν ένα στροβοσκοπικό φως που αναβοσβήνει
και/ή ένα μαξιλαράκι που δονείται το οποίο μπορεί να
τοποθετηθεί κάτω από το μαξιλάρι για να ενεργοποιείται
όταν χτυπά ο συναγερμός.

Να ξεσκονίζετε τους συναγερμούς ανίχνευσης καπνού
με ηλεκτρική σκούπα
Ορισμένοι συναγερμοί είναι σχεδιασμένοι να διασυνδέονται
με συνηθισμένους συναγερμούς που εκπέμπουν ήχο σε
διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι. Αν ένας από τους
συναγερμούς αντιληφθεί καπνό, όλοι θα χτυπήσουν,
το στροβοσκοπικό φως θα αναβοσβήσει και το μαξιλαράκι
που δονείται θα λειτουργήσει.
Άλλοι συναγερμοί είναι φορητές μονάδες που μπορούν
να μετακινούνται από τη μια κατοικία στην άλλη.
Δεν ισχύουν πρότυπα της Αυστραλίας Australian Standard
για τους συναγερμούς ανίχνευσης καπνού για τους τυφλούς,
τους κωφούς και για άτομα με προβλήματα ακοής, αλλά
υπάρχει ένα πρότυπο μόνο για το εξάρτημα ανίχνευσης
καπνού του συναγερμού. Το CFA προτείνει στο κοινό να
αγοράσουν συναγερμούς που αναφέρουν αυτό το πρότυπο
Standard, AS 3786.
Περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα με προβλήματα
ακοής μπορούν να αποκομισθούν από τους:
Victorian Deaf Society
(Σύλλογος Κωφών της Βικτόριας)
www.vicdeaf.com.au
Disability Information Online
(Πληροφορίες Αναπηρίας στο Διαδύκτιο)
www.disability.vic.gov.au

Αντικατάσταση και πέταγμα των
συναγερμών ανίχνευσης καπνού.
Οι συναγερμοί ανίχνευσης καπνού δεν διαρκούν για πάντα
και έχουν συνήθως διάρκεια ζωής γύρω στα 10 χρόνια. Αν
ο συναγερμός σας είναι πιο παλιός, το CFA προτείνει να τον
αντικαταστήσετε.
Ορισμένοι συναγερμοί ανίχνευσης καπνού έχουν τυπωμένη
πάνω τους ημερομηνία λήξης, αλλά αν ο συναγερμός σας
«χτυπά» ακόμη αφού αλλάξετε τη μπαταρία του, θα πρέπει
να αντικατασταθεί.
Από το Σεπτέμβριο 2007, η νομοθεσία επιτρέπει
να πετάγονται με τα σκουπίδια οι συναγερμοί
ανίχνευσης καπνού.
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κατασβήστε τον κίνδυνο

Να έχετε μια πυρίμαχη κουβέρτα και πυροσβεστήρα στην κουζίνα

Μικρές φωτιές στο σπίτι γρήγορα μπορούν να γίνουν
ανεξέλεγκτες, γι αυτό το κάθε σπίτι θα πρέπει να έχει
ευπρόσιτο πυροσβεστικό εξοπλισμό.
•

Να εξασφαλίστε ότι το σπίτι σας έχει πυρίμαχη κουβέρτα
και πυροσβεστήρα που λειτουργούν σωστά, και να
γνωρίζετε πως να τα χρησιμοποιήσετε. Προσπαθήστε
να βρείτε προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα της
Αυστραλίας Australian Standard AS 2444.

•

Είναι καλή ιδέα να τα φυλάτε στην κουζίνα καθώς από
εκεί αρχίζουν οι περισσότερες φωτιές στο σπίτι.

•

Αν η φωτιά είναι μικρή και περιορισμένη και αν είναι
ασφαλές να το κάνετε, να τη σβήσετε χρησιμοποιώντας
την πυρίμαχη κουβέρτα ή το πυροσβεστήρα.

•

Αυτά διατίθενται από καταστήματα εξοπλισμού κι από
πολλά σουπερμάρκετ, ή μπορείτε να τα παραγγείλετε
από το Τμήμα Συντήρησης Πυρίμαχου Εξοπλισμού (Fire
Equipment Maintenance Department) του CFA.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το
www.cfa.vic.gov.au/residents/home/equip.htm
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η επιβίωση από φωτιά
στο σπίτι

Γνωρίζετε πως να αντιδράσετε αν
ξεσπάσει φωτιά στο σπίτι σας;
Όλες οι οικογένειες θα πρέπει να ετοιμάσουν σχέδιο
διάσωσης από το σπίτι και να εξασκούνται σ’ αυτό.
Αυτό διευκρινίζει όλες τις εξόδους στο σπίτι σας και το
καθορισμένο μέρος όπου τα μέλη της οικογένειας θα
συναντηθούν αφού βγουν έξω με ασφάλεια.
•

Υπάρχει ένας πίνακας στο τέλος αυτού του φυλλαδίου
να σας βοηθήσει.

Κανόνες επιβίωσης από τη φωτιά
Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας, σταματήστε, πέστε
κάτω και κυληθείτε στο έδαφος για να σβήστε τις
φλόγες.
•

Αν έχει καπνό στο σπίτι σας σκύψτε χαμηλά και φύγετε,
τρέξτε και αποχωρήστε!
•

Όλοι αυτοί που φροντίζουν τα παιδιά σας ή που μένουν στο
σπίτι σας θα πρέπει να γνωρίζουν το σχέδιο διάσωσης από
τη φωτιά. Να τους δείξετε όλες τις εξόδους και που βρίσκεται
το τηλέφωνο κι οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.
Να φυλάγετε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης δίπλα
στο τηλέφωνο
•

Να σιγουρευτείτε ότι οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης είναι
δίπλα στα τηλέφωνα στο σπίτι σας.

•

Καλέστε το 000, για φωτιά, αστυνομία και ασθενοφόρο.

•

Ποτέ δεν είναι νωρίς να μάθετε στα παιδιά να
επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Να διεξάγετε τακτικά ασκήσεις πυρασφάλειας με όλο το
σπιτικό και προσδιορίστε τον πιο σύντομο και ασφαλή
τρόπο διαφυγής από το σπίτι από κάθε δωμάτιο καθώς
κι από τα πάνω πατώματα.
Να επιλέξτε ένα εξωτερικό χώρο όπου θα συναντηθείτε και
να παραμείνετε σ’ αυτό. Το γραμματοκιβώτιο μπορεί να
αποτελεί μια κατάλληλη τοποθεσία. Να βεβαιωθείτε ότι ο
αριθμός του σπιτιού σας φαίνεται εύκολα έτσι ώστε να σας
βρουν γρήγορα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Να ετοιμάστε σχέδιο διάσωσης από το σπίτι

Για να βοηθήσετε κάποιον άλλο, ρίξτε πάνω τους μια
μάλλινη κουβέρτα.

Σε περίπτωση φωτιάς, ο πιο ασφαλής χώρος να
αναπνέετε είναι κοντά στο πάτωμα όπου ο αέρας είναι
πιο κρύος και πιο καθαρός, γι αυτό να θυμάστε στον
καπνό να μπουσουλάτε χαμηλά.

Να εξακριβώστε αν οι πόρτες έχουν μεγάλη
θερμοκρασία πριν τις ανοίξετε.
•

Μεταχειριστείτε το πάνω μέρος του χεριού σας να δείτε
για θέρμανση, μετά σκύψτε χαμηλά και μπουσουλίστε
προς την ασφάλεια. Αν γίνεται κλείστε πίσω σας τις
πόρτες. Αν η πόρτα καίει, να χρησιμοποιήστε μια
άλλη έξοδο.

Όσο πιο γρήγορα γίνεται να τους βγάλετε όλους από
το σπίτι.
Καλέστε την πυροσβεστική από το σπίτι ενός γείτονα,
από δημόσιο ή κινητό τηλέφωνο και περιμένετε να
φτάσουν.
•

Να τους πείτε που βρίσκεται η φωτιά κι αν είναι ακόμη
κανένας μέσα.

Για κανένα λόγο μην επιστρέψετε μέσα.

Να εξακριβώστε αν οι πόρτες έχουν μεγάλη
θερμοκρασία

Να επιλέξτε ένα εξωτερικό χώρο όπου θα
συναντηθείτε
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η επιβίωση από φωτιά
στο σπίτι

Να δροσίσετε το έγκαυμα με τρεχούμενο νερό

Να μάθετε βασικές πρώτες βοήθειες
Αν κάποιος έχει έγκαυμα:
1. Σταματήστε το κάψιμο διαδικασία
Βγάλτε τα ρούχα, εκτός αν έχουν κολλήσει
στο δέρμα.
2. Δροσίστε το κάψιμο
Βυθίστε ή κατακλύστε την καμένη επιφάνεια
με κρύο τρεχούμενο νερό για 15 με 20 λεπτά.
Ποτέ να μη χρησιμοποιήστε λάδι, βούτυρο ή
αλοιφή.
3. Κάλυμμα
Καλύψτε το έγκαυμα με καθαρό πανί ή
μεμβράνη περιτύλιξης και διατηρήστε τον
ασθενή θερμό.
Αν το έγκαυμα έχει βγάλει φουσκάλες,
είναι μεγαλύτερο από κέρμα των 20 σεντς,
ήείναι στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια ή
στα γενετικά όργανα, να δείτε γιατρό.
Τηλεφωνήστε το 000 για ασθενοφόρο.

Να φροντίστε ότι μπορείτε να ανοίξτε τις πόρτες όταν είστε μέσα

Μην αφήστε τις κλειδαριές
ασφάλειας να εμποδίσουν την
απόδρασή σας
Η ζωή σας μπορεί να εξαρτάται από το πόσο
γρήγορα μπορείτε να φύγετε από το σπίτι σας σε
περίπτωση φωτιάς.
Ο καπνός εξαπλώνεται γρήγορα, περιορίζοντας την
ορατότητα και προκαλώντας αποπροσανατολισμό.
• Όταν είστε μέσα στο σπίτι να μην κλειδώνετε τις
πόρτες με κλειδαριές ασφαλείας.
• Αν πρέπει να χρησιμοποιήστε την κλειδαριά
ασφαλείας όταν είστε μέσα στο σπίτι, αφήστε
πάνω της ένα κλειδί, ή εγκαταστήστε δίπλα στην
πόρτα μια θήκη για το κλειδί.
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το σχέδιο διάσωσης από
φωτιά του σπιτιού σας
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Η πλειοψηφία των θανατηφόρων φωτιών συμβαίνουν στο
σπίτι, εν τούτοις η έρευνα φανερώνει ότι πολλοί κάτοικοι
της Βικτόριας δεν έχουν σχέδιο που θα προσδιορίζει τι θα
κάνουν αν ξεσπάσει φωτιά.
Το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να έχει σχέδιο διάσωσης
από φωτιά του σπιτιού και θα πρέπει τακτικά να το
εκτελούν δοκιμαστικά.
Μια φωτιά στο σπίτι μπορεί να σας εκθέσει σε θερμοκρασίες
πάνω από 600°C. Όμως, οι περισσότεροι πεθαίνουν από
την εισπνοή καπνού και τοξικών αερίων πριν τους φτάσουν
οι φλόγες.
Οι οικογένειες που είναι σωστά προετοιμασμένες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να διαφύγουν από το σπίτι τους
με ασφάλεια και χωρίς πανικό.

Συγκεντρώστε την οικογένεια και σχεδιάστε στο πλαίσιο το
σχεδιάγραμμα του σπιτιού, σημειώνοντας όλες τις εξόδους.
Δώστε στα παιδιά τη δυνατότητα συμμετοχής. Ζητήστε τα να
σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τους δύο πιο γρήγορους
και ασφαλείς τρόπους να εγκαταλείψτε το σπίτι, καθώς και
των πάνω ορόφων.
Να επιλέξτε ένα εξωτερικό χώρο όπου θα συναντηθείτε και
να παραμείνετε σ’ αυτό. Το γραμματοκιβώτιο μπορεί να
αποτελεί μια κατάλληλη τοποθεσία.
Αφού ετοιμάσετε το σχέδιό σας, να διεξάγετε τακτικά
ασκήσεις πυρασφάλειας και δέστε πόσο γρήγορα μπορούν
να εγκαταλείψουν το σπίτι τα μέλη τη οικογένειας. Είναι καλή
ιδέα να το εκτελείτε δοκιμαστικά τουλάχιστο δυο φορές το
χρόνο – πιο συχνά αν έχετε μικρά παιδιά.

Χρησιμοποιήστε το συνημμένο πλαίσιο για να καταστρώστε
σχέδιο διάσωσης από φωτιά του σπιτιού, και να το
προβάλλετε σε εμφανή χώρο. Ένα καλό μέρος είναι η
πόρτα του ψυγείου.

οδηγίες για ασφάλεια από φωτιές στο σπίτι
• Ποτέ μην αφήνετε φαγητό, σόμπες, ανοιχτές φωτιές ή
κεριά χωρίς να τα επιτηρείτε.

• Να φυλάγετε όλα τα σπίρτα και τους αναπτήρες σε
τόπο απρόσιτο στο παιδιά.

• Μην υπερφορτώνετε τα πολύπριζα.

• • Σύμφωνα με τη νομοθεσία το κάθε σπίτι πρέπει να έχει
εγκαταστημένο τουλάχιστο ένα συναγερμό ανίχνευσης
καπνού που λειτουργεί σε κάθε όροφο του σπιτιού.
Να καθαρίζετε και να ελέγχετε τους συναγερμούς σας
συχνά και να είστε βέβαιοι ότι λειτουργούν.

• Να διατηρείτε τις ηλεκτρικές συσκευές σε
καλή κατάσταση.
• Να είστε βέβαιοι ότι η στάχτη από τα τσιγάρα και
τα αποτσίγαρα είναι σβησμένα. Ποτέ μην καπνίζετε
στο κρεβάτι.
• Να μην στεγνώνετε τα ρούχα πολύ κοντά σε σόμπες.
• Να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα χνουδιών στους
στεγνωτήρες και πάντοτε ν’ αφήνετε τους στεγνωτήρες
να ολοκληρώνουν τον κύκλο ψύξης.

• Να έχετε πυροσβεστήρα και πυρίμαχη κουβέρτα και να
ξέρετε πως να τα χρησιμοποιείτε.
• Να έχετε σχέδιο διάσωσης από φωτιά και να το
εκτελείτε δοκιμαστικά.
• Να μην κλειδώνεστε μέσα στο σπίτι με κλειδαριές
ασφαλείας. Να φυλάτε τα κλειδιά πίσω απ’ την
κλειδαριά ή κάπου πολύ κοντά.

•

•

•

•

Να εξασκείτε το σχέδιο
διάσωσης από το σπίτι σε
τακτικά διαστήματα με όλη
την οικογένεια.

Να επιλέξτε έναν εξωτερικό
τόπο συνάντησης,
όπως για παράδειγμα το
γραμματοκιβώτιο.

Να προσδιορίσετε δύο
εξόδους από κάθε δωμάτιο.

Να σχεδιάστε την κάτοψη του
σπιτιού σας στο διάγραμμα
και να σημαδέψτε όλες τις
εξόδους.

το προσωπικό σας σχέδιο διάσωσης από φωτιά στο σπίτι
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Να έχετε αυτό το σχέδιο
προσιτό και να υπενθυμίζετε
σε όλους τις ασφαλείς
εξόδους σε περίπτωση
πυρκαγιάς. Να τα βάλετε
πάνω στο ψυγείο σας.

Υπνοδωμάτιο
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Υπνοδωμάτιο
"EDROOM

2OOM
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Δωμάτιο

Θερμάστρες
Heaters

Συναγερμοί
ανίχνευσης
καπνού
Smoke
alarms
CHECK YOUR
HOTSPOTS

Να ελέγξτε τη θερμάστρα σας πριν
Check your heater before
τη χρησιμοποιήστε για πρώτη φορά
youχειμώνα.
use it for the ﬁrst time
κάθε

Οι
συναγερμοί
ανίχνευσης
που
Working
smoke
alarmsκαπνού
save lives.
λειτουργούν σώζουν ζωές.

Test and clean your smoke

each winter.

Να
ελέγχετε
και να καθαρίζετε συχνά
alarms
regularly.
τους συναγερμούς ανίχνευσης καπνού
που έχετε.

Να φυλάγετε τα ρούχα,
τιςKeep
κουρτίνες
και τα παιχνίδια
clothing,
curtains and
τουλάχιστο
ένα μέτρο
toys at least
one απόσταση
metre from
από τη θερμάστρα σας.

your heater.

Κεριά
Candles

Υπνοδωμάτιο
Bedroom
Να χρησιμοποιείτε μία μόνο
Use
one appliance only
συσκευή σε κάθε πρίζα στο
for
each outlet on a
πολύπριζο.
powerboard.

Να
τα έχετε
απόσταση
από
Keep
awayσεfrom
curtains.
τις κουρτίνες.

Always use on non-

Να τα χρησιμοποιείτε πάντοτε
combustible
surfaces.
σε
άφλεκτες επιφάνειες.

Ηλεκτρικές
κουβέρτες
Electric blankets

Κουζίνα
Kitchen

Να μην τις ανάβετε πάνω
Turn on no more than
από 30 λεπτά πριν πάτε στο
30 minutes before bed.
κρεβάτι.

Να γνωρίζετε πως να
Know how toτην
use
χρησιμοποιείτε
your ﬁreκουβέρτα
blanketκαι τον
πυρίμαχη
and extinguisher.
πυροσβεστήρα
που έχετε.

Turn
before
Να
τις off
σβήνετε
ότανyou
πάτεget
στο
intoκρεβάτι.
bed.

Ποτέ
μηνleave
αφήνετε φαγητό στη
Never
φωτιά
χωρίς να το επιτηρείτε.
cooking

unattended.
Ανοιχτόfire
τζάκιplace
Open
Να
τοποθετείτε
μια σήτα
Always placeπάντα
a screen
in
μπροστά από ανοιχτό τζάκι.
front
of an open fire.
Να σβήνετε τις φωτιές
Put
before
going
πριν out
πάτεfires
για ύπνο
ή όταν
to
bed or
going out.
βγαίνετε
έξω.

Πλυσταριό
Laundry

Μπροστινή
Πόρτα
Front door

Σαλόνι
Lounge

Οι κλειδαριές
ασφάλειας
πρέπει
Deadlocks
shouldθαhave
the
πάντα
να left
έχουν
κλειδιάwhen
πάνω you
τους
keys
inταthem
όταν είστε στο σπίτι.

Να
μην υπερφορτώνετε
τις
Don't
overload
πρίζες ρεύματος

are home.

Να αναπτύξετε ένα σχέδιο διάσωσης
and
practise
απόDevelop
το σπίτι και
να το
εξασκείτεyour
– να
home
escapeαπόδρασης
plan – have
έχετε
δύο τρόπους
από two
κάθε
δωμάτιο.
ways
to escape each room.

room

powerpoints.

Να αντικαταστήσετε τα
Replace damaged
καταστραμμένα
καλώδια.

Στο στεγνωτήρα ρούχων που
Clean the lint filter
έχετε να καθαρίζετε το φίλτρο
on yourκάθε
clothes
χνουδιών
φορά dryer
που το
after each use.
χρησιμοποιείτε.
Να
να ολοκληρώνεται
Letαφήνετε
the dryer
complete
οits
κύκλος
του–στεγνωτήρα
cycle
cool down- is
είναι
απαραίτητο να κρυώνει
essential.

power cords.

www.checkyourhotspots.com

για την πυροσβεστική, την αστυνομία ή
ασθενοφόρο καλέστε το 000
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το
www.cfa.vic.gov.au ή τηλεφωνήστε το CFA
Ασφάλεια του Κοινού (Community Safety) στο (03) 9262 8444
Αποποίηση Ευθυνών
Το CFA διαθέτει αυτές τις πληροφορίες και το υλικό για το σχέδιο διάσωσης με την προϋπόθεση ότι όταν τα χρησιμοποιείτε λαμβάνετε την πρέπουσα μέριμνα. Αν έχετε
μερικές αμφιβολίες για την εφαρμογή των πληροφοριών στις συγκεκριμένες περιστάσεις σας, θα πρέπει να πάρετε πρόσθετες επαγγελματικές συμβουλές.
Το CFA δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το πως θα εφαρμόσετε, ερμηνεύσετε ή βασιστείτε στις πληροφορίες σ’ αυτό το φυλλάδιο. Το CFA δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για όποια απώλεια ή ζημιά προκληθεί σαν αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των πληροφοριών , είτε εξ αιτίας αθέλητης ανακρίβειας, λάθους ή παράληψης ή κάθε
άλλης αιτίας
Σχεδιασμός από το Mono Design www.monodesign.com.au. Φωτογραφίες του Martin Anderson CFA.

