Συναγερμός Καπνού
Χωρίς συναγερμό καπνού που να λειτουργεί στο σπίτι σας είναι u 57% περισσότερες οι πιθανότητες να υποστείτε
απώλεια περιουσίας και ζημιές, u 26% περισσότερες οι πιθανότητες να υποστείτε σοβαρό τραυματισμό και
u τέσσερις φορές περισσότερες οι πιθανότητες να πεθάνετε σε πυρκαγιά κατοικίας από ότι άνθρωποι που εργάζονται
με συναγερμούς καπνού.
Όλες οι Αυστραλιανές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συστήνουν φωτοηλεκτρικούς συναγερμούς καπνού.
1. Όλες οι Αυστραλιανές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
συστήνουν φωτοηλεκτρικούς συναγερμούς καπνού.
2. Εγκαταστήστε τους συναγερμούς καπνού στην
οροφή.
3. Τουλάχιστον σε απόσταση 30 εκ. από τους τοίχους.
4. ΚΑΘΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Όλοι οι συναγερμοί καπνού,
περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το
ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να αντικατασταθούν.
5. ΕΤΗΣΙΑ Αλλάζετε τη μπαταρία τους συναγερμού
σας καπνού σας και ξεσκονίζετε απαλά γύρω από το
εξωτερικό κάλυμμα.
6. ΜΗΝΙΑΙΑ Πατήστε το κουμπί δοκιμής του
συναγερμού καπνού κάθε μήνα και περιμένετε να
ακούσετε το μπιπ, μπιπ μπιπ.
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Σχέδιο Εκκένωσης του Σπιτιού

ΠΥΡΑ
ΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Κουζίνα και Μαγείρεμα Το μαγείρεμα στην κουζίνα είναι η μεγαλύτερη αιτία πυρκαγιών στο σπίτι. Μια
πυρκαγιά στην κουζίνα σας μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι πυρκαγιές στην κουζίνα είναι υπεύθυνες για
υψηλά επίπεδα σωματικής βλάβης. Προσέχετε όταν είστε στην κουζίνα. Ο πυροσβεστήρας και η πυρίμαχη κουβέρτα
θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κοντινή απόσταση, αλλά μακριά από την περιοχή μαγειρέματος. Η Μητροπολιτική
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μελβούρνης [MFB] συνιστά να χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρα ή κουβέρτα πυρκαγιάς μόνο
αν αισθάνεστε ότι σωματικά και ψυχολογικά είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό με ασφάλεια.
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Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ακολουθήστε τους κανόνες αυτούς
για να σχεδιάσετε πώς θα διαφύγετε από μια πυρκαγιά στο σπίτι σας, και κάντε εξάσκηση αυτών με όλη την οικογένεια.
Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να βγείτε έξω από το σπίτι σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Να θυμάστε, δε μπορείτε να διαφύγετε αν έχετε κλειδώσει την πόρτα σας με κλειδαριά ασφάλειας.
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1. Πέστε κάτω χαμηλά και μείνετε μακριά από τον
καπνό.
2. Αν είναι ασφαλές, κλείστε τις πόρτες για να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και του
καπνού.
3. Ειδοποιείστε άλλα άτομα καθώς βγαίνετε από το
σπίτι.
4. Βγείτε έξω και μείνετε έξω.
5. Συναντηθείτε σε ένα ασφαλές μέρος όπως το
γραμματοκιβώτιο έξω από το σπίτι σας.
6. Τηλεφωνήστε στο 000 (τρία μηδενικά) από κινητό
τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο ενός γείτονα.
Ζητήστε ΠΥΡΚΑΓΙΑ [FIRE].
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1. Να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά στην κουζίνα. Να τα
κρατάτε μακριά από τις εστίες της ηλεκτρικής κουζίνας,
της κουζίνας αερίου και το φούρνο. Τα χερούλια των
κατσαρολών να είναι στραμμένα προς τα μέσα.
2. Να κρατάτε τις εστίες κουζίνας, τη ψηστιέρα,το φούρνο,
τον απορροφητήρα και το χώρομαγειρέματος χωρίς
συσσωρευμένες λιπαρέςουσίες, σκόνη και λάδι.
3. Να μένετε στην κουζίνα και να μην αφήνετε ποτέ το
μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη.
4. Εύφλεκτα υλικά, όπως πετσέτες της κουζίνας και
χαρτοπετσέτες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τις
πηγές θερμότητας και μαγειρέματος.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές κουζίνας είναι καθαρές και
σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Κρεβατοκάμαρα Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγαλύτερος τη νύχτα όταν κοιμάστε. Όταν κοιμόμαστε μπορούμε
να χάσουμε την αίσθηση της οσμής. Αν δεν λειτουργεί ο συναγερμός καπνού μπορεί να μην ξυπνήσετε ή να ξυπνήσετε
πολύ αργά για να διαφύγετε με ασφάλεια. Οι συναγερμοί καπνού πρέπει να είναι εγκατεστημένοι έξω από τα
υπνοδωμάτια. Επιπλέον συναγερμοί καπνού θα πρέπει επίσης να εγκατασταθούν στο εσωτερικό κάθε υπνοδωματίου
όπου κάποιος κοιμάται με την πόρτα κλειστή.
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1. Το κάπνισμα στο κρεβάτι είναι πολύ επικίνδυνο.
Μην καπνίζετε στο κρεβάτι.
2. Βεβαιωθείτε ότι ηλεκτρικές συσκευές όπως οι
στεγνωτήρες μαλλιών, τα ψαλίδια μαλλιών για ίσιωμα
και οι φορητοί υπολογιστές δεν πρέπει να μένουν στο
κρεβάτι/ στους καναπέδες.
3. Ανοίξτε το διακόπτη της ηλεκτρικής κουβέρτας 30 λεπτά
πριν πάτε στο κρεβάτι και κλείστε τον όταν είστε στο
κρεβάτι.
4. Κρατήστε την ηλεκτρική κουβέρτα επίπεδη με τους
διακόπτες στο πλάι του κρεβατιού. Ελέγχετε τακτικά αν
υπάρχουν κομμένα και φθαρμένα καλώδια.
5. Να θυμάστε, ένας επιπλέον συναγερμός καπνού σε κάθε
υπνοδωμάτιο όπου κάποιος κοιμάται με την πόρτα
κλειστή.
6. Να αγοράζετε σάκους θερμότητας [heat bags] μόνο με
οδηγίες χρήσης και να τους χρησιμοποιείτε σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

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

Θέρμανση

Γυμνή Φλόγα

Οι θερμάστρες περιλαμβάνουν σταθερές ηλεκτρικές και αερίου συσκευές, εστίες ανοιχτής φωτιάς, θερμάστρες ξύλου
/ αργής καύσης ή φορητές θερμάστρες, περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών, αερίου και κηροζίνης. Οι πυρκαγιές που
προκαλούνται από τη θέρμανση αυξάνονται κατά τους χειμερινούς μήνες.
Να απενεργοποιείτε όλες τις φορητές συσκευές θέρμανσης και να σβήνετε τις εστίες ανοιχτής φωτιάς πριν φύγετε από
το σπίτι σας ή πριν πάτε για ύπνο.

Τα κεριά, το θυμίαμα και οι καυστήρες αρωματικού λαδιού χρησιμοποιούνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και
θρησκευτικές πρακτικές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα αντικείμενα να το κάνετε με ασφάλεια
για να αποφευχθεί η έναρξη πυρκαγιάς. Να σβήνετε πάντα τα τσιγάρα, τα κεριά, το θυμίαμα και τους καυστήρες λαδιού
πριν φύγετε από το σπίτι ή πριν πάτε για ύπνο.
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Ηλεκτρισμός

1. Όταν στεγνώνετε ρούχα και άλλα αντικείμενα
πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον ένα
μέτρο μακριά από όλες τις πηγές θέρμανσης.
2. Βεβαιωθείτε ότι θερμάστρες εγκαθίστανται,
συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
3. Να χρησιμοποιείτε πάντα καλύψεις φωτιάς
μπροστά από εστίες ανοιχτής φωτιάς.
4. Οι καμινάδες και οι καπνοδόχοι πρέπει να
καθαρίζονται κάθε χρόνο.
5. Κρατάτε τα καύσιμα και τα εύφλεκτα υλικά σε
απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη φωτιά.
6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται κοντά σε όλα τα
είδη θέρμανσης. Διατηρείτε μια απόσταση
ασφαλείας μεταξύ των παιδιών και της πηγής
θέρμανσης.

Οι ηλεκτρικές συσκευές περιλαμβανόμενων των διπλών πριζών, των πινάκων ρεύματος και των μπαλαντέζων [extension
cords] αποτελούν επιπλέον αιτίες πυρκαγιών. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή.
Η χρήση ελαττωματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε μόνο
συσκευές που είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
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STOP

1. Επιλέγετε λαμπτήρες χαμηλής ισχύος σε φωτιστικά.
2. Βεβαιωθείτε ότι οθόνες, φορητοί υπολογιστές,
τηλεοράσεις και άλλες συσκευές έχουν καλή ροή
αέρα γύρω τους και δε λειτουργούν σε
περιορισμένους χώρους ή είναι καλυμμένες.
3. Απενεργοποιείτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από
την πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους  
επαγγελματίες για την επιδιόρθωση
κατεστραμμένων / ελαττωματικών ηλεκτρικών
συσκευών, καλωδιώσεων ή εξοπλισμού.
5. Αποφεύγετε τη χρήση διπλών πριζών.
6. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς πίνακες σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ποτέ να μην τους
υπερφορτώνετε και να ελέγχετε τακτικά για τυχόν
φθορές.
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1. Κρατάτε τις κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά
πάντα μακριά από γυμνές φλόγες.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα ζώα είναι σε
ασφαλή απόσταση από τα κεριά, τα θυμίαμα και
τους καυστήρες λαδιού.
3. Χρησιμοποιείτε τα κεριά, τα θυμίαμα και τους
καυστήρες λαδιού μόνο σε σταθερές μη εύφλεκτες
επιφάνειες.
4. Η χρήση γυμνής φλόγας θα πρέπει πάντα να
επιβλέπεται.
5. Χρησιμοποιείτε βαριά, με ψηλές πλευρές τασάκια
για να αποφεύγεται το αναποδογύρισμά τους και
πάντα να σβήνεται σωστά τα τσιγάρα.
6. Κρατάτε τα τσιγάρα, τους αναπτήρες και τα σπίρτα
μακριά από τα παιδιά.
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Πλυσταριό και BBQ
Το πλυσταριό περιέχει ηλεκτρικές συσκευές όπως πλυντήρια και στεγνωτήρες ρούχων και χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση προϊόντων καθαρισμού και χημικών ουσιών. Το καλό νοικοκύρεμα είναι απαραίτητο για ένα ασφαλές
πλυσταριό.
Πάντα να επιβλέπετε τα παιδιά γύρω από το μπάρμπεκιου. Να πίνετε αλκοόλ με μέτρο αν μαγειρεύετε, για να κρατάτε
τον εαυτό σας και τους άλλους ασφαλείς από εγκαύματα.
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1. Χρησιμοποιείτε το μπάρμπεκιού σας μόνο σε
υπαίθριους χώρους και να διατηρείτε απόσταση
ενός μέτρου από υπόστεγα, φράχτες και τοίχους.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μάνικα δεν είναι φθαρμένη, οι
συνδέσεις είναι σφιχτές και δεν υπάρχει διαρροή.
3. Ελέγξτε ότι η ημερομηνία ελέγχου της φιάλης
αερίου είναι τρέχουσα.
4. Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
5. Κρατάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από το
νερό.
6. Να αφήνετε πάντα το στεγνωτήριο ρούχων να
ολοκληρώνει τον κύκλο αποθέρμανσης πριν το
σταματήσετε.
7. Να φυλάσσετε τις χημικές ουσίες μακριά από τα
παιδιά.
STOP

