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Pariri għal madwar id-dar
L-imġieba tas-sigurtà min-nar tiddependi fuq l-għarﬁen ta’ riskju u li wieħed
ikun jaf x’għandu jagħmel biex inaqqas ir-riskju. Superviżjoni xierqa u eżempju
pożittiv għal tfal żgħar huma importanti ħafna. Ġenituri u persuni li jieħdu ħsieb
oħrajn jistgħu jgħinu jnaqqsu dan ir-riskju billi jikkontrollaw jew ineħħu perikli ta’
nar possibbli madwar id-dar.
Pariri ta’ sigurtà ﬁl-kċina
• Żomm it-tfal barra mill-kċina meta tkun issajjar, jew edukahom dwar il-perikli ta’ affarijiet
jaħarqu ﬁl-kċina
• Issepara t-tfal minn ikel jaħraq u likwidi
• L-ilma jista’ jibqa’ jaħraq sa 30 minuta wara li jagħli
• Oqgħod attent minn kords li jiddendlu taħt il-livell tal-bank tal-kċina billi jistgħu jinqabdu
• Uża materjal (mats) li ma jiżloqx għal fuq il-medja minﬂok dvalji tal-mejda
• Qatt tixrob xarbiet sħan bi tfal żgħar f’ħoġrok

Pariri ta’ sigurtà ﬁl-kamra tal-banju
• Temperaturi ġenerali ta’ ilma sħun ﬁd-dar għandhom ikun madwar 50oC
• Dejjem uża ilma frisk l-ewwel u l-aħħar
• Qatt tħalli t-tfal waħidhom ﬁl-kamra tal-banju. Jekk ikollok tattendi għal xi ħadd jistenna
barra jew biex tirrispondi t-telefon ħu t-tifel/tiﬂa miegħek
• Żomm il-bieb magħluq meta l-kamra tal-banju ma tkunx użatha
• Ħawwad l-ilma biex tħallat l-ilma jaħraq ma’ l-ilma kiesaħ – dan jgħin jelimina partijiet ta’
ilma jaħraq ﬁl-banju
• Ittestja l-ilma b’termometru l-ewwel. It-temperatura ideali għandha tkun bejn 36oC u 38oC

Sigurtà ta’ prodotti
Kamra tal-banju
Tapiti tal-banju
Termometri tal-banju
Serraturi tal-kabinett
Caps tal-vitijiet
Serraturi tat-toilet

Kċina
Serraturi tal-kabinett
Kutri tan-nar
Settijiet magnetiċi li jsakkru
Lukketti għal skopijiet diversi
Serraturi tal-forn
Tagħmir li jħares l-istove
mill-periklu
Apparat li jgħatti l-istove u
l-imqabad

Affarijiet ġenerali ﬁd-dar
Apparat li jżomm kord
mibrum
Fire extinguishers
Serratura magnetika
Lukketti għal skopijiet diversi
Outlet covers
Apparat li jgħatti
konnessjonijiet ta’ l-elettriku
Strixxi ta’ protezzjoni
għall-bibien
Xtabi ta’ sigurtà
Smoke alarms
Serraturi tal-VCR / DVD

Għal aktar informazzjoni kkuntattja:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority (CFA) u Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) qegħdin jagħmlu din l-informazzjoni u materjal disponibbli bil-ħsieb li inti tieħu kura xierqa meta tużahom. Jekk għandek xi dubju dwar
kif tapplika l-informazzjoni għaċ-ċirkustanzi partikulari tiegħek, għandek tikseb aktar pariri professjonali. CFA u MFB ma jaċċettawx responsabilità għal kif int tapplika, tinterpreta jew tiddependi fuq l-informazzjoni pprovduta.
CFA u MFB ma jaċċettaw l-ebda responsabilità għal xi telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tiegħek ta’ l-informazzjoni, kemm jekk minħabba ineżattezza bla ħsieb, żball jew ommissjoni jew għal xi kawża oħra.

Informazzjoni dwar
kif tevita nar kmieni

