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Pripremite se za slučaj požara
Pripremljenost i preventiva imaju ključnu ulogu za sigurnost životnog
prostora. Svako kućanstvo i svaki centar treba imati plan evakuacije u
slučaju požara. Zakon o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu nalaže svim
poduzećima i poslovnim organizacijama da moraju imati plan evakuacije
i da se isti moraju redovito provjeravati, ali kod kuće se oslanjamo na
obitelji da to same učine.
Pobrinite se da svi ukućani znaju:
•
•
•
•
•
•

Kako treba puzati ako ima dima
Razne načine kako mogu napustiti svaku prostoriju i kuću
Kako otključati vrata i prozore
Kako nazvati vatrogasce – 000
Gdje će se naći nakon izlaska iz kuće (npr. pokraj sandučića za poštu)
Uvježbavanje je ključna stvar – to treba činiti svaki mjesec

Pripremite se za slučaj požara
• Živote spašavaju samo oni dimni alarmni uređaji koji funkcioniraju. Brišite prašinu i
mijenjajte baterije po isteku ljetnjeg računanja vremena
• Provjeravajte dimne alarmne uređaje svaki tjedan i očistite ih svaki mjesec
• Morate znati da djeca do pet godina starosti ne čuju uvijek dimne alarmne uređaje
• Držite pokrivač za vatru i/ili aparat za gašenje požara i naučite kako ih se koristi
• Pokrivač za vatru i aparat za gašenje požara treba biti postavljen između mjesta gdje
bi mogao nastati požar u kuhinji i izlaza iz kuhinje
• Postavite električnu sigurnosnu sklopku – za to se mora pozvati stručnog električara
• Sa svojom obitelji napravite kućni plan evakuacije u slučaju požara i rodovito
ga uvježbavajte

Dobro je što...
Kao roditelj ili skrbnik, vi možete učiniti da prostor u kojem dijete živi bude siguran ako
vodite brigu o opasnostima od opeklina i požara i ako poduzmete mjere da spriječite
opasnosti. Djeca će vas oponašati jer vi ste im primjer, zato im dajte priliku da vas vide
u situaciji kako se treba ponašati – na primjer kako postavljate paravan za zaštitu od
iskri ispred kamina.
No upamtite...djeca do pet godina starosti neće neminovno pobjeći od vatre ili
razumjeti što treba učiniti u hitnoj situaciji. Roditelji i skrbnici moraju biti svjesni toga
kada pripremaju plan evakuacije zbog požara.

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

