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Οδηγίες για το σπίτι
Η ασφαλής συμπεριφορά για την αντιμετώπιση της φωτιάς εξαρτάται
από τη συνειδητοποίηση των κινδύνων και γνωρίζοντας τι να κάνετε για τη
μείωση των κινδύνων. Η κατάλληλη εποπτεία και τα θετικά παραδείγματα
προς μίμηση στα μικρά παιδιά είναι πολύ σημαντικά. Γονείς και κηδεμόνες
μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου αυτού με τον έλεγχο ή την
εξάλειψη των πιθανών κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς στο σπίτι.
Οδηγίες ασφάλειας για την κουζίνα
• Όταν μαγειρεύετε να μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν στη κουζίνα, ή να τα εκπαιδεύσετε
για τους κινδύνους από τις θερμές επιφάνειες
• Να απομακρύνετε τα παιδιά από καυτές τροφές και υγρά
• Το νερό μπορεί ακόμη να κάψει μέχρι και 30 λεπτά αφού βράσει
• Να προσέχετε τα καλώδια που κρέμονται στο επίπεδο του πάγκου καθώς μπορεί να
τα αρπάξουν
• Αντί για τραπεζομάντιλα να χρησιμοποιείτε σουπλά που δεν γλιστρούν
• Ποτέ να μην πίνετε ζεστά ποτά με το παιδί στην αγκαλιά σας

Οδηγίες ασφάλειας για το μπάνιο
• Στο σπίτι η κοινή θερμοκρασία του καυτού νερού θα πρέπει να είναι γύρω στους 50
βαθμούς Κελσίου
• Στην αρχή και το τέλος να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό
• Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους στο μπάνιο. Αν πρέπει να απαντήσετε την πόρτα ή το
τηλέφωνο να πάρετε το παιδί μαζί σας
• Να έχετε την πόρτα κλειστή όταν το μπάνιο δεν χρησιμοποιείται
• Να στροβιλίζετε το νερό για να ανακατεύετε το ζεστό με το κρύο νερό - αυτό βοηθά να
αποφεύγονται στο μπάνιο τα σημεία με καυτό νερό
• Πρώτα να ελέγξετε το νερο με ένα θερμόμετρο. Η ιδανική θερμοκρασία πρέπει να είναι
μεταξύ 36 και 38 βαθμούς Κελσίου

Ασφάλεια των προϊόντων
Μπάνιο
Χαλάκια του μπάνιου
Θερμόμετρα του μπάνιου
Κλειδαριές των ντουλαπιών
Πώματα από βρύσες
Κλειδαριές της τουαλέτας

Κουζίνα
Κλειδαριές των ντουλαπιών
Κουβέρτες πυρόσβεσης
Μαγνητικές κλειδαριές
Μάνδαλα πολλαπλών
χρήσεων
Κλειδαριές φούρνου
Σκεπάσματα φούρνου
Καλύμματα φούρνου
και πόμολων

Εξοπλισμός νοικοκυριού
Μηχανισμοί κουρτινών
Πυροσβεστήρες
Μαγνητικές κλειδαριές
Μάνδαλα πολλαπλών
χρήσεων
Καλύμματα για πρίζες
Προστατευτικές λωρίδες
για πόρτες
Πύλες ασφαλείας
Συναγερμοί καπνού
Κλειδαριές για VCR / DVD

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au

Η Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία (CFA) και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Εκτάκτου Ανάγκης (MFB) έχουν διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες και υλικό με την προϋπόθεση ότι λαμβάνετε τη δέουσα επιμέλεια όταν τα χρησιμοποιείτε.
Αν έχετε οποιαδήποτε αβεβαιότητα για την εφαρμογή των πληροφοριών στις συγκεκριμένες σας περιστάσεις, θα πρέπει να πάρετε πρόσθετες επαγγελματικές συμβουλές. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για τον τρόπο που εφαρμόζετε, ερμηνεύετε
ή βασίζεστε στις πληροφορίες που παρέχονται. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση των πληροφοριών, ανεξάρτητα αν οφείλεται σε ακούσια ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
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