Czujnik dymu
Czujnik dymu służy do wczesnego ostrzeżenia o pożarze i daje ci czas na bezpieczną ucieczkę. W Wiktorii prawo wymaga
posiadania co najmniej jednego czujnika dymu na każdym piętrze domu. Tylko działające czujniki dymu ratują życie.
Bez działającego czujnika dymu w domu, prawdopodobieństwo utraty i uszkodzenia mienia jest o u 57% wyższe, doznania
ciężkich obrażeń ciała – o u 26% wyższe, zaś możliwość zginięcia w pożarze domowym jest u czterokrotnie większa niż w
przypadku ludzi posiadających działający czujnik dymu.
1. Wszystkie australijskie służby przeciwpożarowe 		
zalecają fotoelektryczne czujniki dymu.
2. Instaluj czujniki dymu na suficie.
3. Co najmniej 30 cm od ścian.
4. CO DZIESIĘĆ LAT wszystkie czujniki dymu, włącznie z
podłączonymi do elektryczności, należy wymienić.
5. CO ROKU wymień baterię w swoim czujniku dymu i
ostrożnie odkurz pokrywę zewnętrzną.
6. CO MIESIĄC wciśnij guzik kontrolny na czujniku dymu
każdego miesiąca i czekaj na sygnał dźwiękowy bip,
bip, bip.
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Domowy plan ucieczki
Jest konieczne wiedzieć, co robić, gdy wybuchnie pożar. Postąp zgodnie z tymi zasadami, by zaplanować, jak uciec przed
ogniem w swoim domu, oraz wypróbuj to z całą rodziną.
Dopilnuj, byście mogli opuścić dom w razie niebezpieczeństwa. Pamiętaj, że nie można uciec, jeżeli w drzwiach zatrzaśnięty
jest zamek antywłamaniowy.
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1. Zniż się jak najbliżej podłogi i staraj unikać kontaktu z
dymem.
2. Jeśli to bezpieczne, pozamykaj drzwi, żeby opóźnić
rozprzestrzenianie się ognia i dymu.
3. Zawiadom innych ludzi w czasie opuszczania domu.
4. Wydostań się na zewnątrz i pozostań tam.
5. Spotkaj się w miejscu bezpiecznym, takim jak skrzynka
pocztowa przed twoim domem.
6. Zadzwoń pod 000 (trzy zera) z telefonu komórkowego
lub z telefonu sąsiada. Poproś o połączenie z FIRE.

B EZ P I E
Kuchnia i gotowanie

Gotowanie w kuchni jest najczęstszą przyczyną pożarów w domu. Pożar w kuchni może spowodować ogromne zniszczenia.
Pożary kuchenne są przyczyną poważnych uszkodzeń ciała. Zachowaj ostrożność w kuchni.
Gaśnica i koc gaśniczy powinny być składowane w łatwo dostępnym miejscu, ale z dala od miejsca gotowania. MFB
(Miejska Straż Pożarna) zaleca, żeby używać gaśnicy lub koca gaśniczego jedynie wtedy, jeżeli czujesz się fizycznie i
umysłowo na siłach do użycia tego sprzętu w sposób bezpieczny.
1. Zawsze nadzoruj dzieci w kuchni. Trzymaj je z daleka
od kuchenki i piekarnika. Dopilnuj, by uchwyty 		
garnków były zwrócone do środka kuchenki.
2. Nie dopuszczaj do gromadzenia się tłuszczu, kurzu i
oleju na kuchence, w grillu, piekarniku i na okapie.
3. Pozostań w kuchni i nigdy nie zostawiaj gotowania bez
nadzoru.
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Materiały łatwopalne, takie jak ściereczki i ręczniki
1
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papierowe należy trzymać z daleka od gotowania i
źródeł ciepła.
5. Dopilnuj, by urządzenia kuchenne były czyste i 		
sprawne.

Sypialnia
Ryzyko związane z pożarem jest największe w nocy, kiedy śpisz. W czasie snu można utracić zmysł powonienia. Bez
działającego czujnika dymu, możesz się nie obudzić lub obudzić za późno, żeby móc uciec bezpiecznie.
Czujniki dymu powinny być zainstalowane obok sypialni. Niektóre czujniki dymu należy również instalować wewnątrz
sypialni, jeżeli ktoś śpi przy zamkniętych drzwiach.
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C Z E Ń ST W O
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1. Palenie w łóżku jest bardzo niebezpieczne. Nie pal w
łóżku.
2. Dopilnuj, by urządzenia elektryczne na prąd, jak np.
suszarki do włosów, żelazka do włosów i laptopy nie
były pozostawiane na łóżku.
3. Włącz koc elektryczny na 30 minut przed pójściem do
łóżka i wyłącz, kiedy znajdziesz się w łóżku.
4. Dopilnuj, by koc elektryczny był rozłożony płasko z
wyłącznikiem z boku łóżka. Regularnie sprawdzaj, czy
oprzewodowanie nie jest uszkodzone lub wytarte.
5. Pamiętaj, żeby zainstalować dodatkowy czujnik 		
dymu w każdej sypialni, do której drzwi w czasie snu są
zamknięte.
6. Kupuj podgrzewane kompresy tylko, jeżeli zawierają
instrukcje i używaj je zgodnie z instrukcjami producenta.

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

Ogrzewanie

Otwarty ogień

Do grzejników zaliczane są stałe urządzenia elektryczne i gazowe, kominki, grzejniki na drewno, grzejniki wolnego spalania
lub przenośne, w tym elektryczne, gazowe lub naftowe. Pożary wywoływane przez grzejniki są częstsze w miesiącach
zimowych.
Wyłącz wszystkie przenośne grzejniki i wygaś kominki przed wyjściem z domu lub pójściem spać.

Świeczki, kadzidła i palniki olejowe są używane w czasie spotkań towarzyskich oraz praktyk kulturowych i religijnych. Jest
bardzo ważne, żeby korzystać z nich w sposób bezpieczny, by uniknąć wywołania pożaru.
Zawsze gaś papierosy, świeczki, kadzidła i palniki olejowe przed udaniem się do domu lub do łóżka.
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1. Suszące się ubrania i inne przedmioty należy trzymać
w odległości co najmniej jednego metra od wszystkich
urządzeń grzewczych.
2. Zapewnij, by wszystkie grzejniki były instalowane,
konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami
producenta.
3. Zawsze stawiaj ekran kominkowy przed palącym się
kominkiem.
4. Kominy i przewody kominowe powinny być co roku
czyszczone.
5. Trzymaj paliwo i materiały łatwopalne w odległości co
najmniej jednego metra od ognia.
6. Dzieci przebywające niedaleko wszelkiego rodzaju
grzejników należy pilnować. Zapewnij bezpieczną
odległość pomiędzy dzieckiem i grzejnikiem.
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Pralnia i BBQ

Elektryczność
Urządzenia elektryczne, włącznie z rozgałęziaczami, listwami rozgałęźnymi i przedłużaczami są coraz częściej przyczyną
pożarów. Używając jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, postępuj zawsze zgodnie z instrukcjami producenta.
Używanie uszkodzonego urządzenia elektrycznego może spowodować pożar. Korzystaj jedynie z urządzeń w dobrym stanie
eksploatacyjnym.
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1. Zawsze trzymaj zasłony i inne łatwopalne materiały z
dala od otwartego ognia.
2. Zapewnij, by dzieci i zwierzęta przebywały w
bezpiecznej odległości od świeczek, kadzideł i 		
palników olejowe.
3. Zapewnij, by świeczki, kadzidła i palniki olejowe były
umieszczone na stabilnych, niepalnych 			
powierzchniach.
4. Korzystanie z otwartego ognia powinno się zawsze
odbywać pod nadzorem.
5. Używaj ciężkich popielniczek z wysokimi brzegami, by
uniknąć ich przewrócenia się i zawsze gaś papierosy w
sposób właściwy.
6. Trzymaj papierosy, zapalniczki i zapałki w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
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STOP

1. Stosuj w lampach żarówki o małej mocy.
2. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół monitorów,
laptopów, telewizorów i innego sprzętu i dopilnuj, żeby
nie znajdowały się w zamkniętych przestrzeniach lub
pod przykryciem.
3. Wyłącz z kontaktu urządzenia elektryczne, kiedy ich nie
używasz.
4. Korzystaj wyłącznie z usług wykwalifikowanego 		
elektryka w celu naprawienia uszkodzonych urządzeń,
instalacji elektrycznej lub sprzętu.
5. Unikaj stosowania rozgałęziaczy.
6. Stosuj listwy rozgałęźne zgodnie z instrukcjami
producenta, nigdy ich nie przeciążaj i sprawdzaj
regularnie, czy nie zostały uszkodzone.

W pralni znajdują się urządzenia elektryczne, takie jak pralki i suszarki. Pralnia jest również używana do przechowywania
środków czyszczących i chemikaliów. Właściwe prowadzenie domu jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa w
pralni.
Zawsze nadzoruj dzieci wokół BBQ. Zachowaj umiar przy piciu alkoholu, kiedy gotujesz, by uniknąć poparzenia siebie i
innych.

3
1
2
4

5
6

7

1. Używaj BBQ tylko na zewnątrz i zachowaj odległość
jednego metra od płotu, szopy lub ściany.
2. Dopilnuj, żeby wąż do wody nie był zbutwiały, a złącza
dokręcone i nieprzeciekające.
3. Sprawdzaj datę na butli gazowej, czy nie pora na
przetestowanie butli.
4. Przeczyść filtr zanieczyszczeń po każdym użyciu.
5. Trzymaj urządzenia elektryczne z daleka od wody.
6. Zawsze pozwól, by suszarka do ubrań dokończyła cykl
chłodzenia przed zatrzymaniem.
7. Przechowuj chemikalia w miejscu niedostępnym dla
dzieci.

STOP

