Димни аларм
Димни аларм вам пружа рано упозорење о пожару и даје времена да безбедно побегнете. Законска је обавеза у
Викторији да свака кућа има најмање један димни аларм на сваком спрату.
Без исправног димног аларма у вашем дому, u 57% је вероватније да претрпите губитак и оштећење имовине,
u 26% је вероватније да будете озбиљно повређени и u четири пута вероватније да погинете у пожару у
стамбеном објекту него лица која имају исправан димни аларм.
1. Свеаустралијска противпожарна служба 		
препоручује фотоелектричне димне аларме.
2. Инсталирајте димне аларме на плафону.
3. Најмање 30 сантиметара од зидова.
4. СВАКИХ ДЕСЕТ ГОДИНА Треба да буду замењени
сви димни аларми, укључујући оне прикључене на
електричну инсталацију.
5. ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ Промените батерију у димном
аларму и пажљиво очистите прашину око спољног
поклопца.
6. ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО Притисните пробно дугме на
димном аларму једном месечно и сачекајте да
чујете „бип, бип, бип“.

2
1
3

4
5
6

ПРО
ЋИ
У
ТИВП
К
ОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ У
Кухиња и кување
Кување у кухињи је најчешћи узрок пожара у кући. Пожар у кухињи може да причини велику штету. Пожари у кухињи
изазивају тешке телесне повреде. Будите пажљиви у кухињи.
Противпожарни апарат (fire extinguisher) и противпожарно ћебе (fire blanket) треба да се чувају на дохват руке, али
подаље од простора за кување. Градска ватрогасна бригада (MFB) препоручује да користите противпожарни апарат
или противпожарно ћебе само ако сматрате да сте физички и ментално способни да безбедно користите ту опрему.

План евакуације из куће
Од животног значења је да знате шта да радите ако дође до пожара. Примените ова правила за припрему плана како да
побегнете од пожара у вашем дому и вежбајте га са целом породицом.
Обезбедите да можете изаћи из дома у хитној ситуацији. Запамтите, нећете моћи да побегнете ако сте врата закључали
са две браве (deadlock).
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1. Спустите се ниско и држите се подаље од дима.
2. Ако је безбедно, затворите врата да би успорили
ширење ватре и дима.
3. Упозорите друге људе док излазите напоље.
4. Изађите напоље и останите напољу.
5. Сретните се на безбедном месту ван вашег дома,
као што је поштанско сандуче.
6. Назовите 000 (три нуле) са мобилног телефона или
са суседовог телефона. Реците ФАЈР.
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Опасност од пожара је највећа ноћу, док спавате. Када спавамо, можемо изгубити осећај за мирис. Без исправног
димног аларма ви можете да се не пробудите или да се пробудите превише касно да би могли да безбедно побегнете.
Димни аларми морају да буду инсталирани ван просторија за спавање. Допунски димни аларми такође треба да буду
инсталирани у свакој спаваћој соби, ако неко спава са затвореним вратима.
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Спаваћа соба
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1. Увек надгледајте децу док су у кухињи и паѕите
да буду подаље од шпорета и рерне. Ручице шерпи
држите склопљене.
2. Не дозвољавајте да се на шпорету, роштиљу у
рерни (griller), рерни (oven), аспиратору (range
hood) и простору за кување накупља масноћа,
прашина и уље.
3. Останите у кухињи и јело које кувате никада не
остављајте без надзора.
4. Запаљиве материје, као што су платнене и папирне
салвете, морају да се држе подаље од простора за
кување и извора топлоте.
5. Обезбедите се да кухињски апарати буду чисти и
исправни.

6

3

4

1. Пушење у кревету је врло опасно. Не пушите у кревету.
2. Проверите да укључени електрични апарати, као
што су фенови за косу, исправљачи косе илаптопи,
нису остављени на кревету.
3. Електрично ћебе укључите 30 минута пре одласка у
кревет и искључите га када легнете.
4. Електрично ћебе држите равно, са командама
са стране кревета. Редовно проверавајте да нема
прекинутих и оголелих жица.
5. Запамтите, допунски димни аларм у свакој 		
спаваћој соби, ако су врата затворена за време
спавања.
6. Купујте само топлотне врећице (heat bags) са
упутствима и користите их према упутствима 		
произвођача.

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

Грејање

Отворен пламен

Грејна тела могу бити фиксни апарати на струју и гас, камин, пећ на дрва/споро сагоревање, или покретна грејна
тела, укључујући она на струју, гас и керозин. Број пожара проузрокованих грејањем се повећава у току зимских
месеци.
Пре изласка из куће или одласка на спавање искључите сва покретна грејна тела и угасите ватру у камину.

Свеће, горионици мириса и кандила се користе за друштвене, културне и верске обреде. Изузетно је важно да се
ови предмети користе безбедно, да би се избегло избијање пожара.
Увек угасите цигарете, свеће, горионике мириса и кандила пре изласка из куће или одласка на спавање.
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1. Одећа која се суши и други предмети морају да буду
удаљени најмање један метар од свих грејних тела.
2. Обезбедите да грејна тела буду инсталирана,
одржавана и коришћена према упутствима 		
произвођача.
3. Испред камина увек користите параван (fire screen).
4. Димњаци и чунци треба да се чисте једном 		
годишње.
5. Огрев и запаљиви материјал држите најмање један
метар од ватре.
6. Деца морају да буду надгледана у близини свих
врсти грејања. Одржавајте безбедно растојање
између деце и грејања.
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1. Завесе и друге запаљиве материјале увек држите
подаље од отвореног пламена.
2. Обезбедите да деца и животиње буду на безбедној
удаљености од свећа, горионика мириса и кандила.
3. Свеће, горионике мириса и кандила 			
употребљавајте само на стабилним и незапаљивим
површинама.
4. Употреба отвореног пламена увек треба да буде
под надзором.
5. Користите тешке пепељаре са високим странама
да би спречили да се преврну и увек потпуно гасите
цигарете.
6. Цигарете, упаљаче и шибице држите ван домашаја
деце.
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Струја

Перионица и роштиљ

Електрични апарати, укључујући дупле адаптере, вишеструке утичнице (power boards) и продужне каблове, су све
чешћи узроци пожара. Када употребљавате неки електрични апарат увек се придржавајте упутстава произвођача.
Употреба оштећене електричне опреме и апарата може довести до пожара. Употребљавајте само исправне
апарате.

У перионици има електричних апарата као што су машине за прање и сушење, и користе се за чување средстава за
чишћење и хемикалија. Одржавање домаћинства је од изузетног значаја за безбедну перионицу.
Увек надзирите децу у близини роштиља. Ако припремате храну, алкохол пијте у умереним количинама да би себе
и друге заштитили од опекотина.
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STOP

1. У лампама користите сијалице са ниском ватажом.
2. Обезбедите да око монитора, лаптопа, телевизора
и друге опреме постоји добра циркулација ваздуха
и да нису у затвореном простору или покривени.
3. Када их не користите, све електричне апарате
искључујте на зидној утичници (power point).
4. За поправку оштећених/неисправних електричних
апарата, инсталације или опреме користите само
овлашћене електричаре.
5. Избегавајте коришћење дуплих адаптера.
6. Вишеструке утичнице (power boards 			
употребљавајте према упутствима произвођача,
никад их не преоптерећујте и редовно 			
проверавајте да нису оштећене.
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1. Роштиљ користите само на отвореном простору и
одржавајте безбедно растојање од једног метра од
ограда, шупа и зидова.
2. Обезбедите да црево није оштећено, а да су 		
прикључци чврсти и да не цуре.
3. Проверите да није прошао датум за тестирање
боце за гас.
4. Очистите мрежасти филтер (lint filter) после сваке
употребе.
5. Електричне апарате држите подаље од воде.
6. Увек оставите да машина за сушење заврши циклус
хлађења пре него што се заустави.
7. Хемикалије држите ван домашаја деце.

STOP

