Duman Alarmı
Duman alarmı yangını önceden haber verir ve güvenli olarak kaçmanız için size zaman kazandırır. Viktorya’da her evin her katında
en az bir adet duman alarmı olması kanun gereğidir. Duman alarmlarının sadece çalışır durumda olanları hayat kurtarır.
Konut yangını durumunda, evinizde çalışır durumda bir duman alarmı yoksa, çalışır durumda bir duman alarmı olan evlere
kıyasla mal kaybı ve hasarına uğrama ihtimaliniz u %57, ağır yaralanma ihtimaliniz u %26, ölme ihtimaliniz ise u dört kat daha
fazladır.
1. Tüm Avustralya İtfaiye Kuruluşları fotoelektrik (ışığı
elektrik akımına çeviren) duman alarmlarını tavsiye
etmektedir.
2. Duman alarmlarını tavana yerleştirin.
3. Duvarlardan en az 30 santim mesafede.
4. HER ON SENEDE BİR Elektrik tesisatına bağlı olanlar da
dahil, tüm duman alarmlarının değiştirilmesi gerekir.
5. SENEDE BİR Duman alarmınızdaki pili değiştirin ve dış
muhafazasının tozunu hafifçe silin.
6. AYDA BİR Her ay duman alarmının üzerindeki test
düğmesine basın ve bip, bip, bip sesini bekleyin.
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Evden Kaçış Planı
Bir yangın çıktığında ne yapacağınızı bilmek yaşamsaldır. Evinizdeki bir yangından nasıl kaçabileceğinize ilişkin bir plan yapmak
için bu kuralları izleyin ve tüm aile ile birlikte alıştırmalar yapın.
Acil bir durumda evinizden çıkabileceğinizden emin olun. Kapınıza sürgülü kilit takmışsanız, kaçamayacağınızı unutmayın.
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1. Yere yatın ve dumandan uzak durun.
2. Güvenli ise, yangın ve dumanın yayılmasını 		
yavaşlatmak için kapıları kapatın.
3. Dışarı çıkarken diğer kişileri uyarın.
4. Dışarı çıkın ve dışarda kalın.
5. Evinizin dışında, mektup kutusu gibi güvenli bir yerde
toplanın.
6. Bir cep telefonundan veya komşunuzun telefonundan
000 (üç adet sıfır) numarayı arayın. İTFAİYE’ye (FIRE)
bağlamalarını isteyin.

EVDE
YANGIN GÜVENLİĞİ
Mutfak ve Yemek Pişirme
Ev yangınları en çok mutfakta yemek pişirme sırasında çıkar. Mutfağınızda çıkacak bir yangın büyük hasara sebep olabilir.
Mutfak yangınları çok sayıda bedensel yaralanmaların sebebidir. Mutfakta dikkatli olun.
Bir yangın söndürücüsü ile bir yangın battaniyesi kolayca ulaşabileceğiniz fakat yemek pişirme alanından uzakça bir yerde
muhafaza edilmelidir. MFB (Büyükşehir İtfaiyesi) yangın söndürücüsünü veya yangın battaniyesini yalnızca, kendinizi bu
gereçleri bedenen ve aklen kullanabilecek bir durumda hissettiğiniz takdirde kullanmanızı tavsiye etmektedir.
1. Mutfakta iken gözünüzü çocuklardan ayırmayın. Onları
ocak ve fırından uzak tutun. Tencere ve tava saplarını
arkaya doğru çevirin.
2. Ocak üstü, ızgara bölümü, fırın, davlumbaz ve yemek
pişirme alanında yağ, toz ve katı veya sıvı yağ 		
birikmesini önleyin.
3. Yemek pişerken gözetimi hiç aksatmayın ve mutfaktan
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ayrılmayın.
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4. Kurulama bezleri ve kağıt havlular gibi yanıcı maddeler
yemek pişirme noktaları ile ısı kaynaklarından uzak
tutulmalıdırlar.
5. Mutfak aletlerinin temiz ve iyi çalışır durumda olmasını
sağlayın.

Yatak Odası
Geceleri en büyük yangın tehlikesi sizin uykuda olduğunuz anlardadır. Uyurken koku alma hissini kaybedebiliriz. Çalışır
durumda olan bir duman alarmı yoksa uyanamayabilirsiniz veya uyandığınızda güvenli kaçış için çok geç olabilir.
Duman alarmları yatak odalarının dışındaki alanlara takılmalıdır. Kapısını kapatarak uyuyan kişilerin yatak odalarına da
duman alarmları ayrıca takılmalıdır.
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1. Yatakta sigara içmek çok tehlikelidir. Yatakta sigara
içmeyin.
2. Saç kurutma, saç düzeltme ve dizüstü bilgisayarları gibi
elektrikli aletleri yatak üstünde bırakmayın.
3. Elektrikli battaniyeyi yatmadan 30 dakika önce 		
çalıştırın ve yatağa girince hemen kapatın.
4. Elektrikli battaniyeyi dümdüz ve kontrol düğmeleri
yatağın yan tarafında olacak şekilde serin. Tellerinin
kırılmış veya yıpranmış olup olmadığını düzenli olarak
kontrol edin.
5. Unutmayın, kapısı kapalı olarak uyunan her yatak
odasında ayrıca bir duman alarmı bulunmalıdır.
6. Kullanma talimatı olmayan ısı torbalarını satın almayın
ve yapımcısının talimatına uygun olarak kullanın.

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

Isıtma

Çıplak Alev

Isıtma araçları, elektrik ve gazla çalışan sabit ısıtıcılar, şömine, odun sobaları, yavaş yanan sobalar veya elektrik, gaz ve
gazyağı ile çalışan portatif ısıtıcıları kapsar. Isıtma araçlarının sebep olduğu yangınlar kış aylarında artar.
Evden ayrılmadan veya yatmadan önce tüm portatif ısıtıcıları kapatın ve şömineyi söndürün.

Mumlar, buhurdanlıklar veya yağ kandillleri toplumsal ve kültürel uygulamalar ve dinsel törenlerde kullanılırlar. Yangına
sebep olmamak için bunların güvenli olarak kullanılması çok önemlidir.
Evden ayrılmadan veya yatmadan önce her zaman sigara, mum, buhurdanlık ve yağ kandillerini söndürün.
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1. Giysiler ve diğer eşya ısıtıcıdan en az bir metre 		
mesafede kurutulmalıdır.
2. Isıtıcıların kurulması, bakımı ve çalıştırılmasında 		
yapımcısının talimatlarına uyulmalıdır.
3. Şöminenin önüne her zaman bir ateş siperi koyun.
4. Bacalar ve borular her sene temizlenmelidir.
5. Yakıt ve yanıcı maddeleri ateşten en az bir metre
uzakta muhafaza edin.
6. Çocuklarınız herhangi bir ısıtıcının yakınında ise
gözünüz üzerlerinde olsun. Çocuklarınız ile ısıtıcı 		
arasında güvenli bir mesafe bulundurun.
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Çamaşırlık ve Mangal

Elektrik
Çiftli adaptörler, çok prizli elektrik panoları ve uzatma kabloları gibi elektrik aygıtlarının sebep oldukları yangınlar giderek
artmaktadır. Elektrikli aygıtları yapımcının talimatına uygun olarak kullanın.
Hasarlı elektrikli gereçler ve aygıtlar yangına sebep olabilir. Sadece iyi durumda olan aygıtları kullanın.
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1. Perdeleri ve diğer yanıcı maddeleri çıplak alevlerden
her zaman uzak tutun.
2. Çocuklar ve hayvanlar ile mum, buhurdanlık ve yağ
kandilleri arasında güvenli bir mesafe olmasını 		
sağlayın.
3. Mum, buhurdanlık ve yağ kandillerini sadece dengeli
ve tutuşmayan yüzeyler üstünde kullanın.
4. Çıplak alevlerin kullanılması her zaman kontrol altında
olmalıdır.
5. Devrilmemeleri için ağır, yüksek kenarlı kül tablaları
kullanın ve sigaraları her zaman iyice söndürün.
6. Sigara, çakmak ve kibritleri çocukların uzanamayacağı
yerlerde muhafaza edin.
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STOP

1. Lambalarda düşük vatlı ampul kullanın.
2. Ekran, dizüstü bilgisayar, televizyon ve diğer gereçlerin
çevresinde hava dolaşımının iyi olmasını sağlayın,
çevreleri kapalı veya üstleri örtülü olmasın.
3. Kullanmadığınız zamanlarda elektrik aygıtını elektrik
prizinden kapatın.
4. Hasarlı ve hatalı elektrikli aygıtların, gereçlerin veya
elektrik hatlarının tamirinde sadece yetkili elektrikçileri
kullanın.
5. Çift adaptör kullanmaktan kaçının.
6. Çok prizli panoları yapımcının talimatına uygun 		
olarak kullanın, aşırı yükleme yapmayın ve hasarlı olup
olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Çamaşırlıkta, çamaşır makinası ve kurutucu gibi elektrikli gereçler bulunur ve temizlikle ilgili ürünler ve kimyasal
maddelerin muhafaza edildiği bir yerdir. Güvenli olması için çamaşırlığın temiz ve düzenli tutulması esastır.
Çocuklar mangal civarında iken gözünüzü onlardan ayırmayın. Kendinizi ve diğer insanları yanma tehlikesinden uzak
tutmak için ızgara yaparken içkiyi ölçülü için.
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1. Mangalınızı sadece açık havada kullanın ve çit, bahçe
kulübesi ve duvarlarla arasında bir metre mesafe
olsun.
2. Boruların sağlam, bağlantıların sıkı olmasını ve kaçak
yapmamasını sağlayın.
3. Gaz tüpü kontrol tarihinin geçip geçmediğine bakın.
4. Her kullanımdan sonra hav filtresini temizleyin.
5. Elektrikli aletleri sudan uzak tutun.
6. Çamaşır kurutucusunu durdurmadan önce soğuma
çevrimini tamamlamasını bekleyin.
7. Kimyasal maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde
muhafaza edin.

STOP

