Ya ngına kar şı
e rk e n KOR U N MA
Bilgi M e tni
Hazırlıklı ve önlem almış olmak, güvenli bir yaşam ortamı için en önemli
tutumdur. Her ev halkı ve merkez için bir yangından kaçma planı
bulunmalıdır. İş yerleriyle ilgili iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal
kurallar, tüm iş yerlerinin ve kuruluşların yangından kaçış planlarını belirli
bir yerde bulundurmalarını ve bu planları düzenli olarak sınamalarını
zorunlu görmektedir. Ancak, evlerde bu uygulamanın aile üyeleri
tarafından yapılacağına inanıyoruz.
Ev halkının aşağıda belirtilen hususları bilmesini sağlayın:
•
•
•
•
•
•

Duman içinde yere yakın biçimde nasıl emekleyerek çıkılacak
Her odadan ve evden değişik çıkış yolları saptamak
Kapı kilitlerinin ve pencerelerin nasıl açılacağı
İtfaiyeye nasıl telefon edileceği – 000
Dışarda nerede buluşulacağı (örneğin; posta kutusu yakınında)
Pratik yapmak en iyi uygulamadır – ayda bir uygulanmalıdır

Yangına hazırlıklı olun
• Yalnız çalışır durumda bulunan duman alarmları yaşam kurtarır. Bunların tozsuz
olmasını sağlayın ve pillerini yaz saati uygulamasının sonunda değiştirin
• Duman alarmını haftada bir sınayın ve ayda bir temizleyin
• Beş yaşından küçük çocukların duman alarmını her zaman
duyamayabileceklerini bilin
• Mutfakta bir yangın battaniyesi ve/veya yangın söndürücüsü bulundurun ve bunun /
bunların nasıl kullanılacağını bilin
• Yangın battaniyeleri ve yangın söndürücülerinin, yangının mutfakta başlama olasılığı
bulunan yer ile mutfaktan çıkış yeri arasına yerleştirilmeleri gerekir
• Bir elektrik güvenlik anahtarı yerleştirin – bu anahtar kayıtlı bir elektrik teknisyeni
tarafından yerleştirilmelidir
• Aile üyelerinizle birlikte evde yangından kaçış planı yapın ve düzenli olarak bu planın
pratiğini yapın

İyi haber...
Bir ebeveyn ya da bakıcı olarak, yanık, haşlanma ve yangın tehlikelerine karşı dikkatli
bulunarak ve bunlara karşı önlemler alarak, küçük bir çocuğun bulunduğu ortamı daha
güvenli oluşturabilirsiniz. Çocuklar davranışlarında sizi kendilerine örnek alacaklardır.
Bu nedenle, uyguladığınız güvenlik önlemlerini onlara gösterin (örneğin; açık ateşin
önüne bir paravana yerleştirmek gibi).
Ancak unutmayın... Beş yaşından küçük çocuklar yangından kaçamayabilirler ya
da acil bir durumda ne yapacaklarını bilemezler. Böyle bir durumda, ebeveynler ve
bakıcılar dikkatli olmalıdırlar.

Daha fazla bilgi için ilişki kurma:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Ülke İtfaiye Kuruluşu [Country Fire Authority (CFA) ] ve Anakent İtfaiye ve Acil hizmetler Kuruluşu [ Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) ] bu bilgileri ve belgeleri, kullanırken makul ölçülerde önlemler alacağınızı varsayarak
hazırlamıştır. Bu bilgilerin, sizin özel durumlarınızla ilgili kullanımında herhangi bir belirsizlik bulunduğunda, bir uzmanın tavsiyesine başvurun. CFA ve MFB sunulan bilgileri uygulamanız, yorumlamanız ya da anlamanızla ilgili sorumluluk
üstlenmez. CFA ve MFB bu bilgileri, hazırlanması aşamasında istemeden yapılan yanlışlar, belirsizlikler ya da eksikler ile ilgili olararak kullanmanız sonucunda oluşacak kayıp ya da hasarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.
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