ایمنی در برابر آتش سوزی در خانه اجاره ای خود
پیامی از خدمات آتش نشانی ویکتوریا
این یک قانون است که هر خانه باید یک دستگاه هشدار دهنده
دود که کار می کند ،داشته باشد .صاحبخانه شما مسئول نصب
و جایگزینی دستگاه های هشدار دهنده دود و باطری های آنها
است.

دستگاه هشدار دهنده دودی که کار می کند و بر سقف
شما نصب شده است:

بوق

بوق
بوق

 شما را از آتش سوزی در خانه آگاه می کند
 به شما فرصت می دهد که به صورت ایمن از خانه خارج
شوید
در صورت وقوع آتش سوزی در خانه:
 بر روی زمین بخیزید تا از دود دور بمانید
 سر راه خروج از خانه به دیگران هم هشدار دهید البته اگر
این کار خطری نداشته باشد

بوق بوق بوق

آتش! برو بیرون!

وقتی در خارج از خانه در مکانی ایمن هستید:
 با شماره  000تماس بگیرید
 بگویید "آتش سوزی"
 آماده دادن نشانی محل مسکونی خود باشید

“24 SMITH
STREET,
نزدیک
WILLIAMS
”ROAD
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به عنوان یک مستأجر ،شما مسئولیت های زیر را به عهده دارید:
امتحان ماهانه کارکرد دستگاه

بوق بوق بوق

 دکمه را فشار دهید
 آن را نگه دارید تا صدای "بوق ممتد" دستگاه را بشنوید

گردگیری سالیانه
 قاب دستگاه هشدار دهنده دود را گردگیری کنید یا به آرامی
آن را پاک کنید

گزارش معایب به صاحبخانه:
 اگر هنگام امتحان کردن دستگاه ،صدای "بوق
ممتد" آن را نمی شنوید
 اگر دستگاه هشدار دهنده دود هر از گاهی صدایی "جیر
جیر کننده" دارد
استفاده ایمن از برق و تخته کلید برق
 برای هر تخته کلید برق از یک پریز برق استفاده کنید
 هرگز یک تخته کلید برق را به یک تخته کلید برق
دیگر وصل نکنید
 تنها محصوالتی برقی را خریداری کنید که یکی از
عالئم زیر داشته باشند:
نشان تأیید استرالیا

نشان رعایت
مقررات
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