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Jak uchronić 
dom przed 
pożarem 
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Polish 

Plan ucieczki z domu w razie pożaru
W razie pożaru w domu, musisz wiedzieć jak szybko 
i bezpiecznie się z niego wydostać

Wszyscy mieszkańcy domu  
powinni porozmawiać  
o planie ucieczki.  
Proszę zaplanować pomoc  
dla osób starszych  
oraz dzieci.
Proszę upewnić się, że każdy zna/wie:
•  dwie (jeśli to możliwe) drogi ucieczki z każdego 

pokoju w którym mogą być śpiące osoby
•  miejsce zbiórki po wydostaniu się z domu -  

skrzynka pocztowa może być idealnym miejscem 
•  jak się czołgać  

przez dym
•  jak otworzyć  

drzwi i okna.  
Proszę zostawiać klucze w zamku 
samozatrzaskowym kiedy ktoś jest w domu oraz 
zaopatrzyć się w szybkie zasuwy na moskitierach 
oraz kratach

•  że jeśli wydostaniesz się na zewnątrz - zostajesz 
na zewnątrz. Proszę skorzystać z telefonu 
komórkowego lub telefonu  
sąsiada by zadzwonić na 000

•  że ktoś powinien czekać  
przy ulicy na Straż Pożarną.

Proszę przećwiczyć plan  
ucieczki z mieszkańcami domu.

Pomoc 
doraźna przy 
oparzeniach 
Proszę polewać ranę 
zimną bieżącą wodą,  
aby schłodzić  
oparzenie i  
złagodzić ból.
Proszę kontynuować 
przez 20 minut.
Proszę nie używać oleju, 
masła, lodu lub maści.

Po więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego proszę 
kontaktować się z MFS Community Safety & 
Resilience Department.
Telefon: 8204 3611
Numer krajowy: 1300 737 637
Web: www.mfs.sa.gov.au
Email: samfscommunitysafety@sa.gov.au

Dla osób głuchoniemych: 
Prosimy o kontakt przez National 
Relay Service
TTY 133 677
Inne sposoby kontaktu dostępne 
są na www.relayservice.gov.au

Kontakt w nagłych 
wypadkach

Telefon 000
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Wykrywacze dymu
Każdy dom MUSI mieć sprawny wykrywacz 
dymu Umożliwiają one wczesne wykrycie ognia, 
pozwalając na bezpieczną ucieczkę.

Sprawdzanie 
Proszę co miesiąc sprawdzać  
wykrywacz dymu proszę  
przycisnąć guzik do testu a  
alarm zacznie wyć.

Baterie 
Twoje czujniki dymu mogą być 
zamkniętymi urządzeniami 
zasilanymi 10—letnimi 
niewymienialnymi bateriami, 
mogą być zasilane wymienialnymi 
bateriami lub mogą być 
okablowanymi (240 wolt) 
czujnikami dymu z wymienialnymi 
bateriami. Wszystkie 
wymienialne baterie w 
czujnikach dymu powinny być 

wymieniane raz do roku. Proszę zmienić baterie 
czujnika w dniu zmiany czasu z zimowego na letni.

Czyszczenie 
Proszę czyścić wykrywacz  
dymu przynajmniej co  
sześć miesięcy używając  
końcówki odkurzacza ze  
szczoteczką.

Wymiana 
Wykrywacze dymu działają  
tylko 10 lat. Po tym okresie powinny  
zostać wymienione. Proszę wymienić swoje stare 
wykrywacze dymu na podłączone do prądu, 
połączone ze sobą, fotoelektryczne czujniki dymu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
typów, ilości oraz umiejscowienia 
wykrywaczy dymu, skontaktuj się z MFS

Gotowanie 
W kuchni proszę  
trzymać koc  
przeciwpożarowy  
oraz gaśnicę proszkową  
Proszę dowiedzieć  
się jak z nich prawidłowo  
korzystać Proszę nigdy  
nie zostawiać gotowania  
bez nadzoru Proszę być szczególnie ostrożnym 
gotując z olejem Proszę nigdy nie wlewać wody do 
ognia tłuszczowego lub olejowego. Proszę użyć 
koca przeciwpożarowego, pokrywki lub gaśnicy 
proszkowej aby ugasić ognień. Proszę obrócić 
uchwyty naczyń kuchennych, tak by dzieci nie mogły 
ich dosięgnąć. 

Świeczki 
Proszę trzymać świeczki  
z daleka od jakichkolwiek  
rzeczy, które mogą się  
zapalić - takie jak ubrania,  
książki, zabawki, paper  
oraz firanki. Proszę używać  
odpowiedniego świecznika  
z szeroką podstawą  
Dzieciom nie wolno zostać samym lub spać w 
pokoju z zapaloną świeczką. Proszę nie używać 
świeczek tam gdzie mogą one zostać strącone 
przez zwierzęta domowe. 

Elektryczność
Proszę sprawdzić czy  
przewody zasilające nie są  
postrzępione lub uszkodzone  
Proszę nigdy nie prowadzić  
kabli pod dywanem lub  
wykładziną Proszę nie stawiać  
mebli na kablach Proszę nie przesilać  
kontaktów Proszę używać listwy przepięciowej z 
wyłącznikiem przeciążeniowym Proszę zainstalować 
bezpiecznik przepięciowy z uziemieniem.

Zbyt często SA Metropolitan Fire 
Service (MFS) jest wzywana do 
pożarów w wyniku których mieszkańcy 
zostają ciężko ranni lub umierają we 
własnym domu Tak nie musi się dziać! 
Zabezpiecz swój dom przed pożarem.

Ogrzewanie 
Proszę założyć ekran 
kominkowy przed 
otwartym kominkiem.
Dzieci oraz zwierzęta 
domowe muszą być 
pod nadzorem w 
czasie kiedy piecyk lub 
kominek są w użyciu. 
Proszę regularnie 
czyścić kominy i kanały 
wentylacyjne. 

Proszę wybierać przenośne piecyki, które mają 
automatyczne wyłączniki bezpieczeństwa na 
wypadek kiedy piecyk  
się przewróci.
Najlepiej przechowywać  
wszystko co może  
się zapalić - ubrania,  
pościel, meble i  
zasłony - 2 metry  
od jakiejkolwiek  
części grzejnika  
czy otwartego  
ognia. 


