Ya ngına kar şı
e rk e n KOR U N MA
Bilgi M e tni
Yangına karşı güvenli davranmak, riskin bilincinde olmak ve riski
azaltmak için ne yapılması gerektiğini bilmek anlamına gelir.
Küçük çocukların yeterli gözetim ve denetim altında bulundurulmaları
ve sizlerin onlara olumlu örnek oluşturmanız çok önemlidir. Ebeveynlerin
ve bakıcıların, evde olası bir yangın sakıncasını kontrol etmeleri ya da
ortadan kaldırmaları, riskin azalmasına yardımcı olur.
Mutfakla ilgili öğütler
• Yemek pişirirken çocukların mutfağın dışında bulunmalarını sağlayın ya da sıcak
yüzeylerin tehlikeleri konusunda onları eğitin
• Çocukları sıcak yiyecek ve sıvılardan uzakta bulundurun
• Su, kaynadıktan 30 dakika sonra dahi, kişinin yanmasına neden olabilir
• Mutfak tezgahının üzerinden sarkan kabloların erişilip çekilebilecek olması
nedeniyle, bu konuda dikkatli davranın
• Masa örtüsü yerine kaymayan tabak altlıkları kullanın
• Kucağınızda çocuk varken hiçbir zaman sıcak içecekler içmeyin

Banyoyla ilgili öğütler
• Evde kullanılan sıcak suyun derecesi 50oC olmalıdır
• Her zaman ilk önce ve en son soğuk suyu kullanın
• Çocukları banyoda hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Kapıya ya da telefona bakmak
zorunda kalmanız durumunda çocuğunuzu da yanınıza alın
• Banyonun kullanılmadığı zamanlar kapısını kapalı tutun
• Sıcak ve soğuk suyu birlikte akıtarak derecesini kontrol edin – bu, kaynar su içinde
oluşabilecek sıcak bölümleri önler
• Suyun ısısını bir termometre ile ölçün. İdeal sıcaklık 36oC ile 38oC derece
arasında bulunmalıdır

Ürün güvenliği
Mutfak
Dolap kilitleri
Yangın battaniyeleri
Manyetik kilit takımları
Çok amaçlı mandallar
Fırın kilitleri
Ocak koruyucuları
Ocak ve kontrol
düğme kapakları

Genel ev eşyası
Dolaşmış kablolar
Yangın söndürücüler
Manyetik kilit takımları
Çok amaçlı mandallar
Çıkış yeri örtüleri
Kapılar için
koruyucu şeritler
Güvenlik kapıları
Duman alarmları
VCR / DVD kilitleri

Daha fazla bilgi için ilişki kurma:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au

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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Evle ilgili öğütler

Banyo
Banyo paspasları
Banyo termometreleri
Dolap kilitleri
Musluk tıkaçları
Tuvalet kilitleri

Turkish

