Ватра и БЕЗБЕДНОСТ
мале деце –
Информативни памфлет
Савети за безбедност у кући и око куће
Безбедно понашање у вези пожара се базира на свесности
од ризика и знању шта треба урадити да би се смањио ризик.
Адекватан надзор и позитиван пример, за малу децу су врло важни.
Родитељи и старатељи могу помоћи у смањењу ризика тако што ће
контролисати или уклонити могуће опасности од пожара у кући и
око куће.
Савети за безбедност у кухињи
• Држите децу ван кухиње када кувате, или их научите колика је опасност од
врелих површина
• Не држите децу поред вруће хране и течности
• Вода може да опече и до 30 минута после кључања
• Пазите на каблове који висе испод нивоа радне површине, пошто могу да
се дохвате
• Користите неклизајуће подметаче уместо столњака
• Никад не пијте вруће пиће док држите дете на крилу

Савети за безбедност у купатилу
• Температура топле воде у кући обично треба да буде око 50°C
• Увек користите хладну воду на почетку и на крају
• Никад не остављајте децу саму у купатилу. Ако морате да отворите врата или да
одговорите на телефон, увек понесите дете са собом
• Држите врата купатила затворена када га не користите
• Мешајте топлу и хладну воду – то помаже да вода у кади не буде местимично врела
• Прво проверите температуру воде термометром. Идеална температура треба да
буде између 36°C и 38°C

Производи за безбедност
Купатило
Неклизајуће простирке
Термометар за купатило
Браве за ормане
Поклопци за славине
Браве за тоалет

Кухиња
Браве за ормане
Против-пожарно ћебе
Магнетне браве
Вишенаменске резе
Бравице за рерне
Заштитници за шпорете
Поклопци за шпорет
и дугмад

Уопште у кући
Каблови са механизмом
за намотавање
Апарати за гашење пожара
Магнетна брава
Вишенаменске резе
Заштитници за утичнице
Заштитне лајсне за врата
Сигурносне капије
Против-пожарни аларми/
детектори дима
VCR / DVD са бравицама

За додатне информације контактирајте:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Ватрогасна служба (Country Fire Authority (CFA) and Metropolitan Fire and Emergency Services Board - MFB) обезбеђује ове информације, с тим што сте ви одговорни за коришћење истих. Ако вам нешто није јасно у вези
примене ових информација на ваш случај, можете тражити додатна професионална упутства. CFA и MFB не прихватају одговорност за то како ћете ви применити, тумачити или се ослањати на информације које су вам
на располагању. CFA и MFB не прихватају одговорност за било какав губитак или штету насталу због коришћења ових информација, било да је то због ненамерне грешке или омашке или било ког другог узрока.
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