Serbian

противпожарне мере
у кући
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најчешћи узроци
пожара у кући

Шпорети могу да представљају највећи ризик за избијање
пожара у кући.

CFA гаси преко хиљаду кућних пожара
сваке године.
Већина пожара са кобним
последицама се дешава у кући, али је
права трагедија у томе што су се многи
пожари могли избећи.
Тренутак непажње у кухињи,
неисправан електрични апарат или
веш остављен сувише близу грејалице
или пећи – сви ови фактори би могли
да имају катастрофалне последице, да
проузрокују знатну материјалну штету
и изложе опасности чланове породице.
Срећом, постоји неколико
једноставних ствари које можете да
урадите да заштитите вашу породицу
од опасности која прети од пожара.
Ако нађете времена да ‘проверите
кључна места’, ако се побринете
да ваш противпожарни аларм буде
исправан и ако припремите план
евакуације у случају пожара, имаћете
веће шансе да избегнете разорне
последице пожара.

Проверите да ли прекидачи раде.

Већина пожара у кући почиње у
кухињи
• Шпорети представљају највећи ризик за
избијање пожара у кући.
• Не одвајајте се од шпорета док кувате.
• Водите рачуна да се масноћа не таложи на
шпорету и роштиљу.
• Шпорет и тостер не треба да стоје близу
кухињских крпа и завеса.
• Носите одећу уских рукава кад кувате.

Неисправна електрична мрежа је
опасна
• Проверите да ли сви прекидачи раде.
Електричне жице треба да буду изоловане, а
не огољене.
• Све поправке треба да обави квалификовани
електричар. Немојте сами да вршите
поправке.
• Немојте да преоптеретите утичнице.
Неколико дуплих адаптера и разводних плоча
могу да преоптерете утичнице за струју.
• Немојте да стављате продужне водове испод
тепиха или намештаја.
• Уградите сигурносне прекидаче који
моментално искључују струју из разводне
табле ако дође до наглог повећања протока
струје. Више информација потражите на
Интернету www.esv.vic.gov.au (Energy Safe
Victoria).
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најчешћи узроци
пожара у кући

Ставите решетку испред упаљене ватре

Немојте да качите одећу близу ватре, грејалице или пећи

Електрични апарати

Машине за сушење веша

• Увек користите апарате у складу са
спецификацијама произвођача.
• Проверите да ли су електрични апарати
исправни. Нека их одржава и тестира
квалификовани електричар ако нисте сигурни,
посебно када су у питању половни апарати.
• Oштећене утикаче и водове треба да замени
квалификовани електричар.
• Искључите апарате из струје ако их не
користите.
• Ако избије пожар, одмах искључите струју на
зидном прекидачу или разводној табли ако је
то могуће да се уради.

• Очистите филтер после сваке употребе.
• Машина треба да заврши круг да се охлади
(cool-down cycle).

Електрично ћебе
• Никад не остављајте електрично ћебе
укључено преко ноћи или током дана –
укључите га око 30 минута пре спавања.
• Чувајте електрично ћебе на месту које је
наведено у упутству произвођача.
• Не стављајте тешке ствари на укључено
електрично ћебе. То подразумева и кућне
љубимце.
• Не спавајте са укљученим електричним
ћебетом.

Пушење у кревету
• Никад немојте да пушите док лежите
у кревету.
• Жар од цигарета може да тиња у кревету и да
изазове пожар док спавате.
• Угасите опушке пре него што их баците
у ђубре.

Грејање у кући
• Искључите грејање кад одете на спавање.
• Не стављајте веш близу грејалице или пећи.
• Грејалице, пећи и цеви за гас треба да
уграђује и одржава квалификована особа.
• Проверите да ли су зидови и подови
добро изоловани од извора топлоте и да
се грејалице и пећи налазе далеко од
запаљивих материјала.
• Пазите где стављате грејалице које могу да се
преносе с једног места на друго.
• Ставите решетку испред упаљене ватре.
• Никад не остављајте ватру да гори ако идете
на спавање или излазите из куће. Пепео треба
да се охлади пре него што га баците.
• Никад не остављајте децу код упаљене ватре,
грејалице или пећи.

Свеће и горионици
(oil burners)
• Држите свеће даље од
завеса и других запаљивих
материјала.
• Увек их ставите на
површину која није
запаљива.
• Увек ставите воду и уље у
посуду за загревање.
Чистите филтер на машини
за сушење веша
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научите децу да се
чувају ватре

Држите шибице ван домашаја деце

Научите децу да дају шибице одраслој особи

• Једна од четири несреће које се дешавају
деци су опекотине.
• Држите све шибице, упаљаче и свеће ван
домашаја мале деце.
• Користите упаљаче које деца не могу да
упале.
• Научите малу децу да дају шибице и упаљаче
одраслој особи.
• Научите старију децу да користе шибице
само уз присуство одраслих.
• Научите децу да позову 000 у случају
несреће.
• Научите децу како да изађу из куће у случају
пожара.
• Изводите редовне противпожарне вежбе
са децом тако да знају где ћете се наћи кад
изађете из куће.
• Научите децу да се сагну што ниже и да
беже, беже, беже чим осете мирис дима у
кући.*
• Научите децу да стану, легну и да се ваљају
по земљи ако им ватра ухвати одећу.*

* Погледати ‘Како преживети пожар’
(10. страна)

Увежбајте пут којим ћете да бежите у случају пожара
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исправан противпожарни
аларм спашава
људима живот

Многе породице дугују живот
исправном противпожарном аларму

Исправно уграђивање аларма је
изузетно важно

Мирис дима не можете да осетите док спавате.
Зато су противпожарни аларми као превентивна
мера, од животног значаја за вас и вашу
породицу јер вас упозоравају на опасност од
ватре и дима.
Грађевински прописи кажу да свака кућа у
Викторији мора да има противпожарни аларм
који је направљен у складу са аустралијским
стандардом АС 3786 (Australian Standard
AS 3786). Постојеће куће могу да уграде
противпожарни аларм на батерије, али све нове
куће морају да уграде ‘жичани’ противпожарни
аларм (hardwired-in smoke alarm) пре усељења.
Ови аларми треба да раде и на батерије у
случају нестанка струје.
Упркос прописима, истраживања показују да су
само 45 % кућа где су дошле ватрогасне службе
имале противпожарни аларм и да 31 % од ових
аларма нису били исправни.
Противпожарни аларм увек може да заштити
вашу породицу под условом да је исправан.
• Тестирајте аларм сваке недеље тако што ћете
дршком од метле притиснути дугме аларма да
бисте били сигурни да ради.
• Очистите прашину са аларма четком од
усисивача.
• Промените батерију бар једанпут годишње. То
можете да урадите када будете померали сат
(daylight saving).
Противпожарни аларм који не ради је
бескористан и улива лажан осећај сигурности.

Најмање што можете да урадите је да уградите
противпожарни аларм испред сваке спаваће
собе или дела за спавање. Ако живите у
вишеспратној кући, уградите противпожарни
аларм на сваком спрату.
Пожељно је да противпожарни аларми буду
међусобно повезани. Неки противпожарни
аларми су тако повезани да се и други аларм
активира ако се први аларм укључи.
Куће са одвојеним крилом за децу би требало
да имају аларме који су повезани са алармом
који се налази близу спаваће собе за одрасле.
Истраживања показују да се 85 % деце не
пробуди на звук противпожарног аларма.
Дужност власника куће је да угради
противпожарне аларме у кућу за издавање.

Изаберите одговарајући аларм
Противпожарни аларми нису скупи и лако се
уграђују. Кад будете бирали аларм за кућу,
изаберите онај који је направљен у складу са
аустралијским стандардом АС 3786 (Australian
Standard AS 3786).
Постоје две врсте противпожарних аларма:
јонизациони аларми (ionisation alarms) који
претежно откривају присуство изузетно малих
честица дима и новији, фото-електрични аларми
(photo-electric alarms) који откривају дим видљив
голим оком.
Мада обе врсте аларма дају укућанима довољно
времена да изађу из куће, истраживања показују
да су фото-електрични аларми доследно
ефикаснији у откривању ватре која тиња у кући.
• CFA препоручује свим власницима кућа да
поред постојећих јонизационих, набаве и
фото-електричне противпожарне аларме.
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Тестирајте противпожарни аларм сваке недеље
Поступите по упутствима произвођача када
уграђујете противпожарне аларме.
• На таваници - противпожарни аларм би
требало да се постави на средини таванице.
Ако то није могуће, требало би да се постави
300 милиметара од венца таванице (cornice)
или зида.
• На зиду - противпожарни аларм би требало да
се постави 300-500 милиметара од таванице.
• На ‘црквеној’ таваници (cathedral ceiling)
или косој таваници - противпожарни
аларм би требало да се постави 500-1500
милиметара од највише тачке.
• Избегните промају – не уграђујте
противпожарне аларме близу прозора,
врата или отвора за грејање или хлађење
(air ducts) где би промаја могла да утиче на
осетљивост аларма.
• Избегните простор где се ваздух не креће
(dead air space). То је простор где затворен
топао ваздух онемогућава да дим дође до
аларма. Ово се обично дешава на врху
‘црквене’ (cathedral) или косе таванице,
у ћошку где се спајају зидови и таванице
и између огољених греда на поду.
Више информација о правилном уграђивању
потивпожарног аларма потражите на интернету:
www.buildingcommission.com.au

Противпожарни аларми за особе
са оштећеним слухом
Специјални противпожарни аларми налазе се на
располагању су особама са оштећеним слухом.
Они могу да имају електронски блиц и/или
јастуче које вибрира и које се ставља испод
јастука. Оно се активира кад се аларм укључи.

Чистите противпожарни аларм усисивачем
Неки аларми су направљени тако да су повезани
са конвенционалним алармима на различитим
местима у кући. Ако један аларм открије дим,
сви аларми ће се укључити, електронски блиц ће
почети да ‘сева’, а јастуче да вибрира.
Друге врсте аларма се могу преносити од једног
стана до другог.
Не постоје аустралијски стандарди
за противпожарне аларме за слепе,
глуве или особе са оштећеним слухом.
Само постоји стандард за осетљиву компоненту
противпожарног аларма. CFA препоручује
да купите аларм који је направљен према
стандарду АС 3786 (Standard AS 3786).
Више информација за особе са оштећеним
слухом могу се наћи на Интернету:
Victorian Deaf Society
www.vicdeaf.com.au
Disability Information Online
www.disability.vic.gov.au

Мењање и бацање
противпожарног аларма
Противпожарни аларм не траје вечно и рок
трајања је обично око 10 година. Ако је аларм
старији од 10 година, CFA препоручује да
купите нови.
Неки противпожарни аларми имају утиснут
рок употребе, али ако ваш аларм још увек
‘свира’ пошто сте променили батерију, треба да
купите нови.
Од септембра 2007. године, законом ће бити
дозвољено да се противпожарни аларми бацају
у канту за смеће.
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отклоните ризик

Држите ћебе и апарат за гашење пожара у кухињи

Мали пожари у кући могу брзо да измакну
контроли. Због тога би свака кућа требало
да има при руци основну опрему за гашење
пожара.
• У кући би требало да имате исправан и
одржаван апарат и ћебе за гашење пожара.
Научите како да их користите. Потражите
производе који су направљени у складу са
аустралијским стандардом АС 2444 (Australian
Standard AS 2444).
• Добро је да апарат и ћебе за гашење пожара
држите у кухињи зато што већина пожара у
кући избија у кухињи.
• Ако је пожар мали и локализован и ако је
могуће да се то уради, угасите пожар помоћу
ћебета и апарата за гашење пожара.
• Ћебе и апарат за гашење пожара можете да
купите у гвожђарама и самопослугама, или
их можете поручити од CFA - Fire Equipment
Maintenance Department.
Више информација потражите на интернету:
www.cfa.vic.gov.au/residents/
home/equip.htm
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како преживети пожар
у кући

Да ли знате шта треба да урадите
ако пожар избије у вашој кући?
Свака породица треба да припреми и увежба
план евакуације.
Овај план треба да означи све излазе из куће
и одређено место где ће се чланови породице
наћи кад безбедно изађу из куће.
• На крају ове књижице налази се радни лист
који ће вам помоћи.
Особе које вам чувају децу или бораве у
вашој кући требало би да знају ваш план
евакуације у случају пожара. Покажите им све
излазе, где се налази телефон, као и важни
телефонски бројеви.
Држите важне телефонске бројеве близу
телефона
• Важни телефонски бројеви би требало да се
налазе поред телефона.
• Ватрогасну службу, милицију и хитну помоћ
позовите на број 000.
• Од малих ногу научите децу како да позову
хитне службе.
Редовно изводите противпожарне вежбе
са целом породицом и одредите најбржи и
најбезбеднији излаз из сваке просторије у
кући, укључујући и горњи спрат.
Одредите место где ћете се наћи напољу и
немојте га мењати. То може да буде поштанско
сандуче. Пазите да се број ваше куће јасно види
тако да хитне службе брзо могу да вас нађу.

Припремите план евакуације

Како преживети пожар
Ако вам ватра ухвати одело, станите,
лезите и ваљајте се по земљи како би
угасили пламен.
• Ако треба да помогнете другима, пребаците
вунено ћебе преко њих.
Ако осетите дим у кући, сагните се што ниже
и бежите, бежите, бежите!
• У случају пожара, најсигурније место где
можете да дишете је близу пода, где је ваздух
хладнији и чистији. Зато, не заборавите да
пузите ако сте окружени димом.
Проверите да ли су врата врела пре него што
их отворите.
• Надланицом проверите да ли су врата
врела, онда се сагните што ниже и пузите
док се не нађете на сигурном. Ако је могуће,
затворите врата за собом. Ако су врата врела,
изађите на друга врата.
Помозите да сви изађу из куће што пре.
Позовите ватрогасну службу од комшије,
из говорнице или са мобилног телефона и
сачекајте док не стигне.
• Реците им где је пожар избио и да ли још увек
има некога у кући.
Не враћајте се у кућу без обзира на разлог.

Проверите да ли су врата врела

Одредите место где ћете се наћи напољу
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како преживети
пожар у кући

Расхладите опекотину водом из чесме

Научите основне ствари из прве
помоћи
Ако неко добије опекотине:
1. Угасите ватру
Одстраните одећу само ако се није залепила
за кожу.
2. Расхладите опекотину
Држите опекотину под млазом хладне воде
15 до 20 минута. Немојте да користите уље,
путер или маст.
3. Завијте опекотину
Завијте опекотину чистом крпом или
провидном фолијом (cling wrap) и утоплите
повређену особу.
Идите код лекара ако је на опекотини искочио
плик, ако је опекотина већа од новчића од 20
центи, ако се опекотина налази на лицу, рукама,
стопалима или полним органима.
Позовите хитну помоћ на број 000.

Проверите да ли можете да отворите врата ако сте у кући

Не дозволите да због сигурносне
браве (deadlock) не можете да
изађете из куће
Ваш живот зависи од тога колико брзо можете
да изађете из куће у случају пожара.
Дим се брзо шири, смањује видљивост и доводи
до дезоријентисаности.
• Не закључавајте врата сигурносном бравом
кад сте у кући.
• Ако треба да закључате кућу сигурносном
бравом изнутра, оставите кључ у брави или
уградите држач за кључеве близу врата.
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план евакуације у
случају пожара
Дневна
соба
,IVING
(living room)

Спаваћа
соба
"EDROOM

2OOM

Купатило
"ATHROOM
Спаваћа
соба
"EDROOM
Већина пожара са кобним последицама се дешава
у кући. Упркос томе, истраживања показују да
многи Викторијанци немају урађен детаљан план
шта да ураде ако избије пожар.
Свако домаћинство би требало да направи план
евакуације у случају пожара и да га редовно
увежбава.
Пожар у кући може да вас изложи температурама
преко 600 степени Целзијусових. Међутим,
већина људи умире од последица удисања дима
и отровних гасова пре него што пламен стигне до
њих.
Породице које су добро припремљене имају веће
шансе да безбедно и без панике изађу из куће.

&AMILY

Искористите приложени лист, направите план
евакуације у случају пожара и ставите га на видно
место – на фрижидер.
Сакупите чланове породице, нацртајте план куће
и обележите све излазе.
Укључите и децу. Питајте их да вам помогну да
нађете два најбржа и најбезбеднија излаза из
сваке просторије у кући, укључујући и горњи спрат.
Одредите место где ћете се наћи напољу и
немојте га мењати, поштанско сандуче, на пример.
Кад направите план евакуације, редовно изводите
противпожарне вежбе и видите којом брзином
чланови породице могу да изађу из куће. Добро
је да се ове вежбе изводе два пута годишње, а и
чешће ако имате малу децу.

савети у вези заштите од пожара у кући
•

Не одвајајте се од шпорета док кувате, од
грејалице, пећи, упаљене ватре или свећа.

•

Све шибице и упаљаче чувајте ван
домашаја деце.

•

Не преоптерећујте разводне плоче.

•

•

Држите електричне апарате у исправном
стању.

По закону, свака кућа мора да има уграђен
бар један исправан противпожарни аларм
на сваком спрату. Редовно их чистите и
проверавајте да ли раде.

•

Пазите да пепео и опушци од цигарета буду
угашени. Никад не пушите док лежите у
кревету.

•

Набавите апарат и ћебе за гашење пожара
и научите како да их користите.

•

Немојте да сушите веш близу грејалице
или пећи.

•

Направите и увежбајте план евакуације у
случају пожара.

•

Редовно чистите филтер на машини за
сушење веша. Увек оставите машину да
заврши задњи круг (да се охлади).

•

Немојте да се закључавате у кући
користећи сигурносну браву. Држите
кључеве у брави или близу браве.

план евакуације у случају пожара у кући
• Нацртајте план куће
и обележите све
излазе.
• Означите два излаза
из сваке просторије.
• Одредите место где
ћете се наћи напољу,
рецимо поштанско
сандуче.
• Редовно изводите
вежбе евакуације
са свим члановима
породице.

Кухиња
+ITCHEN

"ATHROOM

Купатило

Дневна
,IVING
соба
2OOM
(living
room)

• Ставите план
евакуације на видно
место (фрижидер)
тако да свако може
да се подсети који су
безбедни излази у
случају пожара.

Спаваћа
"EDROOM
соба

соба

Спаваћа
"EDROOM

room)

Дневни
&AMILY
боравак
2OOM
(family

CHECK YOUR
HOTSPOTS

Грејалице
Heaters и пећи

Противпожарни
аларми
Smoke alarms
Исправни
противпожарни
аларми
Working smoke alarms
save lives.
спашавају живот људи.

Сваке
зиме
прегледајте
Check
your
heater before
грејалицу
пре ﬁrst
него time
што
you use иit пећ
for the
ихeach
укључите
први пут.
winter.

Test and clean your smoke

Редовно
тестирајте
и чистите
alarms
regularly.
противпожарне аларме у кући.

Одећа,
и играчке
треба
Keep завесе
clothing,
curtains
and
да
су удаљене
бар један
toys
at least one
metreметар
from
heater.и пећи.
одyour
грејалице

Свеће
Candles

Спаваћа соба
Bedroom
Укључите
само једанonly
Use
one appliance
апарат
једну утичницу
for
eachнаoutlet
on a
на разводној плочи
powerboard.

Држите
свеће
даље
од
Keep away
from
curtains.
завеса.

Always use on non-

Када
упалите свеће,
увек их
combustible
surfaces.
ставите на површину која
није запаљива.

(‘лопову’).

Електрично
ћебе
Electric blankets

Кухиња
Kitchen

Укључите
електрично
ћебе
Turn on no
more than
само
пола
сата
пре
спавања.
30 minutes before bed.

Научите
какоtoда
Know how
use
користите
ћебе и
your ﬁre blanket
апарат
за гашење
and extinguisher.
пожара.

Искључите
га преyou
него
што
Turn off before
get
легнете
у кревет.
into bed.

Never leave

Не
одвајајте се од
cooking
unattended.
шпорета
док кувате.
Камин
Open fire place
Увек
ставите
Always
placeрешетку
a screen in
испред
front ofупаљене
an openватре.
fire.
Угасите
пре спавања
Put out ватру
fires before
going
или
кад or
излазите
из куће.
to bed
going out.

Вешерај
Laundry
Улазна
врата
Front door
Оставите
кључ
у сигурносној
Deadlocks
should
have the
брави
(deadlock)
када
сте уyou
кући.
keys left
in them
when

are home.и увежбајте план
Разрадите
евакуације
– оставите
излаза
Develop and
practiseдва
your
из
свакеescape
собе. plan – have two
home

Гостинска
соба
Lounge room
(lounge room)

Don't overload

Немојте
да
powerpoints.
преоптеретите
утикаче.
Replace damaged
Замените
оштећене
power cords.
гајтане за струју.

ways to escape each room.

После
употребе
Clean сваке
the lint
filter
очистите
филтер на
on your clothes
dryer
машини
за сушење
after each
use. веша.
Оставите
машину
да
Let the dryer
complete
its cycleкруг
– cool
down
заврши
– веома
је is
essential.
важно
да се машина
охлади.

www.checkyourhotspots.com

ватрогасну службу, милицију или хитну помоћ
позовите на број 000
Више информација потражите на интернету:
www.cfa.vic.gov.au, или позовите
CFA Community Safety на број (03) 9262 8444
Покриће
CFA вам ставља на располагање ове податке и материјал плана евакуације под претпоставком да ћете их користити до одређене мере.
Ако имате било какве недоумице у вези тога како да примените ове податке на ваш случај, требало би да потражите савет стручњака.
CFA не прихвата одговорност која се односи на вашу примену, тумачење или ослањање на податке у овој брошури. CFA не прихвата одговорност
у вези било каквог губитка или штете као последице коришћења ових података, било због ненамерне грешке, омашке или пропуста, или неког
другог разлога.
Дизајн: Mono Design - www.monodesign.com.au Фотографије: Martin Anderson - CFA.

