Croatian

Savjeti što treba činiti u kući
Ponašanje kojim se osigurava zaštita od požara temelji se na svijesti
o opasnostima i znanju što treba učiniti kako bi se smanjila opasnost.
Primjeren nadzor i ponašanje koje će poslužiti djeci za primjer jako su
važni u tome. Roditelji i skrbnici mogu pomoći da se smanji opasnost
vođenjem brige ili uklanjanjem mogućih opasnosti od požara oko kuće.
Savjeti u kuhinji
• Potrudite se da djeca ne budu u kuhinji dok se kuha ili ih naučite da vruće površine
predstavljaju opasnost
• Ne dopustite da djeca budu blizu vruće hrane i tekućina
• Voda može opeći i do 30 minuta nakon kuhanja
• Pazite na kablove koji vise ispod radne plohe jer ih djeca mogu lako dohvatiti
• Koristite neklizajuće podmetače za stol umjesto stolnjaka
• Nemojte nikada piti vrući napitak kada vam dijete sjedi u krilu

Savjeti u kupaonici
• Temperatura tople vode u kući bi trebala biti oko 50°C
• Uvijek hladnu vodu otvorite prvu i zatvorite zadnju
• Nikada ne ostavljajte djecu samu u kupaonici. Ako morate otvoriti vrata ili telefonirati,
povedite dijete sa sobom
• Držite vrata od kupaonice zatvorena kada se kupaonica ne koristi
• Promiješajte vodu da se pomiješaju topla i hladna voda – time će se spriječiti da ne
ostane vruća voda na nekim mjestima
• Termometrom izmjerite temperaturu vode. Idealna temperatura bi trebala biti između
36°C i 38°C

Sigurnosni proizvodi
Kupaonica
Tepisi za kupaonice
Termometri za kupaonice
Brave za ormariće
Poklopci za slavine
Brave za WC školjku

Kuhinja
Brave za kuhinjske
ormariće
Pokrivači za gašenje
požara
Magnetski zatvarači
Višenamjenske reze
Brave za pećnice
Štitnici za štednjak
Poklopci za štednjak i
gumbe

Kućanstvo općenito
Sprava za namotavanje
uzica
Aparati za gašenje požara
Magnetske brave
Višenamjenske reze
Poklopac za utičnice
Zaštitne trake na vratima
Sigurnosna vratašca
Dimni alarmni uređaji
VCR / DVD brave

Za više informacija kontaktirajte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Vatrogasne službe u unutrašnjosti (Country Fire Authority) (CFA) i Gradska komisija za vatrogasne i hitne usluge (Metropolitan Fire and Emergency Services Board) (MFB) pruža ove informacije i materijale računajući da ćete
ih razumno koristiti. Ako niste sigurni kako primijeniti određene informacije na svoje okolnosti, trebate potražiti stručni savjet. CFA i MFB ne prihvaćaju odgovornost za to kako primjenjujete, tumačite ili se oslanjate na iznesene
informacije. CFA i MFB ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu nastalu kao rezultat korištenja ovih informacija, bilo da se radi o nenamjernoj nepreciznosti, pogrešci ili ispuštenosti ili o bilo kojem drugom uzroku.

Zaštita od vatre od
najranijeg djetinjstva

