Детектор за чад
Детекторот за чад ви овозможува навремено предупредување од пожар и ви дава време безбедно да се
евакуирате. Во Викторија е законска обврска да се поседува најмалку еден детектор за чад на секое ниво во секој
дом. Само исправните детектори за чад спасуваат животи.
Без исправен детектор за чад во вашиот дом имате u 57% поголеми шанси да претрпите губење и оштетување на
имотот, u 26% повеќе шанси да претрпите сериозна повреда и u четири пати поголема веројатност да умрете во
пожар во домот, отколку луѓето кои поседуваат исправен детектор за чад.
1. Сите австралиски Противпожарни Служби
препорачуваат користење на фотоелектрични
детектори за чад (photoelectric smoke alarms).
2. Поставете детектор за чад на таванот.
3. Оддалечен најмалку 30 см од ѕидовите.
4. НА СЕКОИ ДЕСЕТ ГОДИНИ Треба да се заменат сите
детектори за чад, вклучувајќи ги и оние приклучени
на струја.
5. ЕДНАШ ГОДИШНО Менувајте ја батеријата на
вашиот детектор за чад и нежно отстранете ја
прашината насоберена на надворешната обвивка.
6. ЕДНАШ МЕСЕЧНО Притискајте го копчето за 		
тестирање на детекторот за чад секој месец и
чекајте го звукот бип, бип бип.
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План за евакуација од домот
Од животно значење е да знаете што да правите ако дојде до пожар. Следете ги овие правила при правењето план
како да избегате од пожар во вашиот дом и вежбајте го со целото семејство.
Обезбедете да можете да излезете од дома во итна ситуација. Запомнете, нема да можете да избегате ако вратата
сте ја заклучиле со две брави (deadlock).
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1. Клекнете ниско на земја и тргнете се од чадот.
2. Доколку е безбедно, затворете ги вратите за да се
забави ширењето на пожарот и чадот.
3. Кога излегувате, предупредете ги другите луѓе.
4. Излезете и останете надвор.
5. Сретнете се на безбедно место ,како што е 		
поштенското сандаче надвор од домот.
6. Јавете се на 000 (три нули) од мобилен телефон
или од телефонот на соседот. Побарајте за FIRE
(ПОЖАР)

ЗАШ
ОТ
ТИТА
М
О
ОД ПОЖАРИ ВО Д
Кујна и готвење
Готвењето во кујна е единствената најголема причина за предизвикување пожари во домот. Пожарот во кујната
може да предизвика значителна штета. Пожарите во кујните се причина за висок степен на лични повреди. Бидете
внимателни во кујната.
На дофат треба да имате апарат за гаснење пожар и ќебе за гаснење пожар, но тие треба да се оддалечени од просторот
за готвење. MFB Противпожарната Бригада за градското подрачје препорачува да користите апарат или ќебе за гаснење
пожар само доколку се чувствувате физички и ментално способни за безбедно да користите таква опрема.
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Спална соба
Ризикот од пожари е најголем за време на ноќта додека спиете. Додека спиеме може да го изгубиме осетот за
мирис. Без исправен детектор за чад може да не се разбудите, или пак да се разбудите предоцна за да можете
безбедно да се евакуирате.
Детекторите за чад мора да бидат поставени надвор од просториите за спиење. Дополнителни детектори за чад
треба да бидат поставени исто така во секоја спална соба во која некој спие со затворена врата.
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1. Секогаш надгледувајте ги децата кога се во кујна. Чувајте
ги подалеку од ринглите и рерната. Рачките
на тенџерињата нека ви бидат свртени навнатре накај
ринглите.
2. Ринглите, скарата за печење, рерната, аспираторот и
просторот за готвење нека ви бидат исчистени од
насобрана маснотија, прашина и масло за готвење.
3. Останете во кујната и никогаш не излегувајте од таму
додека готвите.
4. Запаливите материјали, како што се кујнските крпи и
кујнската хартија за бришење, мора да се чуваат 		
подалеку од средствата за готвење и греење.
5. Погрижете се кујнските апарати да бидат чисти и 		
исправни.
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1. Пушењето во кревет е многу опасно. Не пушете кога сте
во кревет.
2. Погрижете се електричните уреди на струјно напојување,
како што се феновите за сушење коса, пеглите за
исправување коса и лаптопите, да не бидат оставени врз
постелнината.
3. Вклучете го електричното ќебе 30 минути пред да легнете
во кревет и исклучете го откако сте легнале.
4. Израмнете го електричното ќебе со контролните копчиња
на страната на креветот. Редовно проверувајте да нема
некои искинати или оголени жици.
5. Запомнете, дополнителен детектор за чад во секоја 		
спална соба во која врата е затворена додека се спие во неа.
6. Купувајте јастучиња за затоплување само со дадени 		
упатства за употреба и користете ги согласно упатството за
користење од производителот.

This information sheet is to be distributed with the home fire safety booklet, P443

Отворен пламен

Загревање
Грејни тела можат да бидат фиксно поставени уреди што работат на струја или на плин, отворен оган, печка на
дрва/бавно согорувачка печка или преносни грејни тела што работат на струја, плин или керозин. Пожарите
предизвикани од грејни тела се зачестени во зимските месеци.
Исклучете ги сите преносни грејни тела и изгаснете ги отворените огнови пред да излезете од дома или пред да
одите на спиење.
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1. Облеката и другите работи ставени на сушење
мора да бидат најмалку еден метар подалеку од
секакво греење.
2. Погрижете се грејните тела да бидат поставени,
одржувани и ракувани согласно упатството за
користење од производителот.
3. Секогаш користете заштитен панел поставен пред
отворениот оган.
4. Оџаците и издувните цевки треба да се чистат
еднаш годишно.
6. Децата мора да бидат надгледувани кога се во
близина на секаков вид на грејно тело. Одржувајте
безбедна оддалеченост на децата од грејните тела.

Електрична енергија
Електричните апарати, како што се двојните адаптери, таблите за напојување и продолжните кабли, се сè поголема
причина за избувнување на пожари. Секогаш следете го упатството од произведувачот кога користите било каков
електричен апарат.
Користењето на оштетени електрични опрема и уреди може да предизвика пожар. Користете само уреди кои се
работно исправни.
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STOP

1. Користете нисковатни сијалици во светилките.
2. Погрижете се екраните, лаптопите, телевизорите
и другата опрема да имаат добар проток на воздух
околу нив и да не бидат во затворени простории,
или пак, покриени.
3. Исклучете ги сите електрични уреди од штекот кога
не ги користите.
4. Користете само електричари со уверение за работа
со струја да ви ги поправат оштетените
неисправните електрични уреди, кабли или
опрема.
5. Одбегнувајте да користите двојни адаптери.
6. Користете ги таблите за напојување согласно
упатството за користење од производителот,
никогаш немојте да ги пренатрупувате и редовно
проверувајте да не се оштетени.

Свеќите, миризливите темјани и кандилата се користат од социјални, културни и религиозни побуди. Исклучително
е битно кога ги користите таквите средства тоа да го правите на безбеден начин за да избегнете избувнување на
пожар.
Секогаш изгаснете ги цигарите, свеќите, миризливите темјани и кандилата пред да излезете од дома или пред да
одите на спиење.
1. Во секое време чувајте ги завесите и другите 		
запаливи материјали подалеку од отворените
пламени.
2. Погрижете се децата и животните да бидат на
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безбедна оддалеченост од свеќите, миризливите
4
темјани и кандилата.
3. Користете ги свеќите, миризливите темјани и
кандилата само на стабилна, незапалива 		
површина.
4. Надгледувајте секогаш кога користите отворен
пламен.
5. Користете тешки, високи пепелници за да спречите
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нивно превртување, и секогаш правилно гаснете ги
цигарите.
6. Чувајте ги цигарите, запалките и кибритот надвор
од дофат на деца.

Перална и скара за печење
Пералната содржи електрични уреди, како што се машини за перење алишта и сушални за алишта, а се користи
и за складирање на средства за чистење и хемикалии. Добро одржување на домот е од суштинско значење за
безбедна перална.
Секогаш надгледувајте ги децата кога се околу скарата за печење. Доколку готвите, пијте алкохол умерено, за да се
сочувате и себе и останатите од изгореници.
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1. Скарата за печење користете ја само надвор 		
и ставајте ја на оддалеченост од еден метар од
оградата, бараките и ѕидовите.
2. Погрижете се цревото за наводнување да не е
негде зафрлено, склопките да бидат цврсто
поврзани и да не протекува.
3. Проверете датумот за тестирање на плинската боца
да биде со неистечен рок на важност.
4. Проверувајте го водниот филтер после секоја
употреба.
5. Чувајте ги електричните уреди подалеку од вода.
6. Секогаш чекајте да изврти циклусот за целосно
ладење на сушалната за алишта пред да го
прекинете.
7. Чувајте ги хемикалиите подалеку од дофат на деца.
STOP

