Ватра и БЕЗБЕДНОСТ
мале деце –
Информативни памфлет
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Будите спремни за
случај пожара
Спремност и заштита су кључни фактори безбедности кад је реч о
нашем окружењу. Свако домаћинство и сваки центар морају имати
план за евакуацију у случају пожара. На послу, заштита на раду и
прописи о безбедности обавезују све бизнисе и организације да
имају припремљен план евакуације и да исти редовно увежбавају;
код куће – породице су те које то треба да ураде.
Водите рачуна да чланови домаћинства знају:
•
•
•
•
•
•

Како да пузe у диму
Различите могућности да напусте било коју собу и кућу
Како да откључају браве на вратима и прозорима
Како да позову ватрогасце - 000
Где је зборно место напољу (нпр. поштанско сандуче)
Вежбање је главна ствар и требало би да се обавља једном месечно

Будите спремни за случај пожара
• Само исправни против-пожарни аларми/детектори дима спасавају животе.
Чистите са њих прашину и промените батерије када се помера време на крају
летње сезоне (end of day light savings)
• Проверавајте ваш против-пожарни аларм једном недељно и очистите једном
месечно
• Имајте на уму да деца испод пет година не чују увек против-пожарни аларм
• Против-пожарнo ћебе и/или апарат за гашење пожара држите у кухињи и знајте
како да их користите
• Против-пожарно ћебе и апарат за гашење пожара у кухињи, држите између
места где би се пожар могао десити, и излаза
• Инсталирајте електрични сигурносни прекидач – ангажујте регистрованог
електричара
• Са члановима породице направите кућни план евакуације за случај пожара и
редовно га увежбавајте.

Добра вест је...
Као родитељ или старатељ, ви можете створити безбеднију околину за мало
дете ако сте свесни опасности од опекотина и ватре, и предузимате мере да то
спречите. Деца ће вас опонашати јер сте им узор и треба да виде како ви бринете
о безбедности – као нпр. постављање заштитне мреже испред отворене ватре.
Али упамтите...деца млађа од пет година неће неизоставно побећи од ватре нити
разумети шта да ураде у случају опасности. Родитељи и старатељи треба да буду
тога свесни када разрађују кућни план за евакуацију у случају пожара.

За додатне информације контактирајте:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au

Ватрогасна служба (Country Fire Authority (CFA) and Metropolitan Fire and Emergency Services Board - MFB) обезбеђује ове информације, с тим што сте ви одговорни за коришћење истих. Ако вам нешто није јасно у вези
примене ових информација на ваш случај, можете тражити додатна професионална упутства. CFA и MFB не прихватају одговорност за то како ћете ви применити, тумачити или се ослањати на информације које су вам
на располагању. CFA и MFB не прихватају одговорност за било какав губитак или штету насталу због коришћења ових информација, било да је то због ненамерне грешке или омашке или било ког другог узрока.
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