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Бидете подготвени за пожар

Подготовката и превенцијата се клуч за безбедна околина за живот.
Секој дом и центар треба да има план за евакуација. На работа,
според правилата за заштита на здравјето и безбедноста бизнисите
и организациите се обврзани да имаат планови за евакуација
и истите редовно да бидат тестирани, меѓутоа во домовите се
потпираме на семејствата да го сторат тоа за нив.
Членовите на семејството треба да знаат:
•
•
•
•
•
•

Како ниско да лазат кога има чад
Повеќе начини да се излезе од секоја соба и од куќата
Како да се отклучат вратите и прозорците
Како да се повика противпожарната служба – 000
Каде да се сретнете надвор (на пр. кај поштенското сандаче)
Клучот е во праксата – треба да се увежбува секој месец

Бидете подготвени за пожар
• Само исправните детектори за чад спасуваат животи. Чистете ги од прашина
и менувајте ги батериите на крајот од летното сметање на времето
• Проверувајте ги детекторите за чад секоја недела и чистете ги секој месец
• Имајте на ум дека децата под петгодишна возраст не секогаш ги слушаат
детекторите за чад
• Чувајте ќебе за гаснење пожар и/или апарат за гаснење пожар во кујната и
знајте како да ги користите
• Ќебето или апаратот за гаснење пожар треба да се постави помеѓу местото
каде пожарот може да се случи во кујната и излезот
• Поставете електричен безбедносен осигурач – треба да се инсталира од страна
на овластен електричар
• Направете план за евакуација од домот со вашето семејство и вежбајте
го редовно

Добри работи се...
Како родител или згрижувач вие можете да ја направите околината на децата
безбедна ако сте свесни за опасностите од изгоретини и пожар, и ако превземете
дејствија да ги спречите. Децата ќе ве следат како нивен пример, затоа нека ве
видат како превземате постапки за безбедност – како на пр. поставување решетка
пред отворен оган.
Меѓутоа запомнете...децата под петгодишна возраст не секогаш ќе бегаат
од огнот или ќе знаат што треба да сторат во случај на пожар. Родителите и
згрижувачите треба да го знаат ова при подготовката на план за евакуација
од домот.

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

