Έγκαιρη και ασφαλής
αντιμετώπιση της φωτιάς
Ενημερωτικό δελτίο
Να είναι προετοιμασμένοι για τις πυρκαγιές
Η ετοιμότητα κι η πρόληψη αποτελούν του καίριους παράγοντες ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης. Τα κάθε νοικοκυριό και κέντρο θα
πρέπει να έχουν ένα σχέδιο διαφυγής από τη φωτιά. Στη δουλειά, η νομοθεσία
για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία καθιστά υποχρεωτικό σε όλες τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να έχουν σε λειτουργία σχέδια διαφυγής
από τη φωτιά και αυτά πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση, αλλά στο σπίτι
βασιζόμαστε στις οικογένειες να το κάνουν από μόνες τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη του νοικοκυριού γνωρίζουν:
•
•
•
•
•
•

Πώς να μπουσουλίσουν χαμηλά μέσα σε καπνό
Διαφορετικούς τρόπους να εγκαταλείψουν το κάθε δωμάτιο και το σπίτι
Πώς να ξεκλειδώσουν τις πόρτες και τα παράθυρα
Πώς να καλέσουν την πυροσβεστική – 000
Πού να συναντηθούν έξω (δηλ. στο γραμματοκιβώτιο)
Η εξάσκηση είναι πολύ σημαντική - θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση

Να είστε προετοιμασμένοι για τις φωτιές
• Μόνο οι συναγερμοί καπνού που λειτουργούν σώζουν ζωές. Να τους διατηρείτε
καθαρούς από τη σκόνη και ν’ αλλάζετε τη μπαταρία όταν τελειώνει η θερινή ώρα
• Να δοκιμάζετε τους συναγερμούς καπνού κάθε εβδομάδα και να τους καθαρίζετε
κάθε μήνα
• Να έχετε υπόψη ότι τα παιδιά κάτω των πέντε χρόνων δεν μπορούν πάντα να
ακούσουν τους συναγερμούς καπνού
• Να φυλάτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης ή / και ένα πυροσβεστήρα στην κουζίνα και
ξέρετε πώς να το /τα χρησιμοποιήσετε
• Οι κουβέρτες πυρόσβεσης και οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένοι
ανάμεσα στο σημείο της κουζίνας που είναι πιθανό να συμβεί η φωτιά και την έξοδο
• Να εγκαταστήσετε ηλεκτρικό διακόπτη ασφαλείας – η εγκατάσταση να γίνει από
αδειούχο ηλεκτρολόγο
• Να καταστρώσετε σχέδιο διαφυγής από τη φωτιά με τα μέλη της οικογένειας σας και
να το εξασκείτε συχνά

Τα καλά νέα είναι...
Σαν γονέας ή φροντιστής, μπορείτε να κάνετε το περιβάλλον ενός μικρού παιδιού πιο
ασφαλές αν φυλάγεστε από τους κινδύνους των εγκαυμάτων, των ζεματισμάτων και της
φωτιάς και παίρνοντας μέτρα για την αποφυγή τους. Τα παιδιά θα μιμηθούν εσάς σαν
παράδειγμα, οπότε αφήστε τους να σας δουν να παίρνετε μέτρα ασφαλείας - όπως όταν
βάζετε μια σήτα μπροστά στο τζάκι.
Αλλά να θυμάστε...τα παιδιά κάτω των πέντε ετών δεν είναι απόλυτο ότι θα διαφύγουν
από μια πυρκαγιά ή ότι θα κατανοήσουν τι να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη όταν αναπτύσσουν το
σχέδιο διαφυγής από τη φωτιά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Η Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία (CFA) και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Εκτάκτου Ανάγκης (MFB) έχουν διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες και υλικό με την προϋπόθεση ότι λαμβάνετε τη δέουσα επιμέλεια όταν τα χρησιμοποιείτε.
Αν έχετε οποιαδήποτε αβεβαιότητα για την εφαρμογή των πληροφοριών στις συγκεκριμένες σας περιστάσεις, θα πρέπει να πάρετε πρόσθετες επαγγελματικές συμβουλές. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για τον τρόπο που εφαρμόζετε, ερμηνεύετε
ή βασίζεστε στις πληροφορίες που παρέχονται. Το MFB και το CFA δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση των πληροφοριών, ανεξάρτητα αν οφείλεται σε ακούσια ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
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