Macedonian

Совети за околу домот
Безбедноста од пожари се заснова на свеста за опасноста и
знаењето што треба да се стори за да се намали опасноста.
Соодветното надгледување и пружање пример на малите деца
е многу важно. Родителите и згрижувачите може да помогнат
за намалување на опасноста со контрола или отстранување на
можните опасности од пожар околу домот.
Совети за безбедност во кујната
• Децата нека не бидат во кујната додека готвите, или учете ги за опасностите
од жешки површини
• Децата треба да бидат подалеку од жешка храна и течности
• Водата може да предизвика изгоретини и 30 минути после зовривањето
• Внимавајте на кабли кои висат од кујнските површини
• Користете подметнувачи за жешко кои не се лизгаат наместо од ткаенини
• Никогаш не пијте жешки течности со дете во скутот

Совети за безбедност во бањата
• Температурата на жешката вода во домот би требало да биде околу 50°C
• Секогаш користете студена вода на почетокот и на крајот
• Никогаш не ги оставајте децата сами во бањата. Ако треба да се јавите на
телефон или да отворите врата земете го детето со вас
• Кога бањата не се користи држете ја вратата затворена
• Мешајте ја студената и топлата вода – тоа ќе спречи жешки делови во водата
• Проверете ја водата со термометар пред да ја користите. Идеалната
температура треба да биде помеѓу 36°C и 38°C

Безбедност на производи
Бања
Простирки во бањата
Термометри во бањата
Брави на ормарчиња
Славини
Брави на бањата

Кујна
Брави на ормарчиња
Кебе за гаснење пожар
Магнетни брави
Шарки со повеќекратна
употреба
Брави на рерна
Заштитници на шпорет
Капаци на шпорет и
копчиња

Општо во
домаќинството
Гајтани што сами се
собираат
Апарати за пожар
Магнетски брави
Шарки со повеќекратна
употреба
Капаци
Заштитни ленти за врати
Заштитни врати
Детектори за чад
Брави за видео/ДВД

За повеќе информации контактирајте ги:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Country Fire Authority (CFA) и Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) прифатете ги овие информации со разбирање дека вие сте одговорни кога ги користите. Ако не сте сигурни за користењето на
информациите во вашите услови побарајте понатамошни професионални информации. CFA и MFB не прифаќаат одговорност како вие ги применувате, разбирате или се потпирате на понудените информации.
CFA и MFB не прифаќаат одговорност за било каква загуба или оштетување како последица на користењето на информациите, било заради ненамерна непрецизност, грешка или било која друга причина.

Информации за
превенција од пожари

