План евакуације из куће у
случају пожара

Ако дође до пожара у кући треба да знате како
да се брзо и безбедно евакуишете.

Сви укућани треба да
разговарају о томе како
ће се евакуисати у
случају пожара.
Испланирајте како ћете
помоћи старијима и деци.
Сваки укућанин треба да зна:
• ако је могуће, два начина да се изађе из сваке
просторије која се може користити за спавање
• где ћете се наћи након што изађете напоље –
идеално место
може да буде
код поштанског
сандучета
• како да ниско пузи када има дима
• како да откључа врата и прозоре. Оставите
кључ у сигурносним бравама када је неко код
куће, а на сигурносна врата и решетке уградите
ручке за брзо отварање.
• да када „изађеш напоље – остајеш напољу“.
Позовите 000 (три нуле) са
мобилног телефона или
из суседне куће
• да неко треба да чека
покрај улице да дочека
ватрогасну службу.
Увежбајте са осталим укућанима овај План
евакуације из куће у случају пожара.
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Прва помоћ за
опекотине

Како да
обезбедите свој
дом од пожара

Користите хладну
текућу воду да
охладите опекотине и
ублажите бол.
Пустите воду да тече
20 минута.
Немојте користити
уље, путер, лед или
мелеме.

Serbian

хитне интервенције

позовите 000

За додатни савет
За додатне информације или савет у вези са
противпожарном заштитом у кући обратите
се MFS Одељењу за безбедност и спремност
заједнице.
Телефон: 8204 3611
Позиви из унутрашњости: 1300 737 637
Веб-сајт: www.mfs.sa.gov.au
Е-пошта: samfscommunitysafety@sa.gov.au
Имате оштећен слух или говор?
Контактирајте нас путем
Националне релејне службе
Телетекст 133 677
За друге видове
контакта посетите
www.relayservice.gov.au
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Исувише често ватрогасна служба
SA Metropolitan Fire Service (MFS) гаси
пожаре у стамбеним објектима у
којима људи буду озбиљно повређени
или изгубе живот у сопственој кући. То
не мора да се деси! Осигурајте свој дом
од пожара.

Грејање

Поставите заштитну
мрежу испред
отвореног пламена.
Деца и кућни
љубимци морају бити
под надзором када
се користе грејалице
или ватра. Редовно
чистите димњаке и
димоводе.

Изаберите преносиве грејалице са
аутоматским заштитним прекидачем који
грејалицу искључи ако се преврне.
Идеално је да све
запаљиве ствари одећу, постељину,
намештај и завесе држите на удаљености
од два метра од било
ког дела грејалице,
као и од отвореног
пламена.
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Кување

У кухињи држите
ватрогасно ћебе и
противпожарни апарат
пуњен прахом.
Научите како да их
правилно користите.
Никада не остављајте
то што кувате без надзора.
Будите нарочито опрезни
када користите уље за кување. Никада водом не
гасите запаљено уље или маст. Ватру угасите
противпожарним ћебетом, поклопцем од шерпе
или противпожарним апаратом пуњен прахом.
Окрените ручке на судовима према унутра да их
деца не могу дохватити.

Свеће

Држите упаљене свеће
даље од свих запаљивих
ствари – као што су одећа,
књиге, играчке, хартија и
завесе. Користите
наменски свећњак са
широким постољем.
Деца не смеју да спавају
нити да бораве сама у просторији где гори
свећа. Не остављајте свеће на местима где их
могу оборити кућни љубимци.

Струја

Проверите да ли су
електрични каблови
искрзани или оштећени.
Никада не спроводите
каблове испод теписона
или тепиха. Не стављајте
намештај преко каблова.
Немојте преоптеретити утичнице.
Користите продужне каблове са пренапонском
заштитом. Уградите ФИД склопку.
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Детектори дима

Свако домаћинство МОРА да има детекторе
дима који су у функцији. Детектори дима
благовремено упозоравају на пожар,
што вам омогућава да се
безбедно евакуишете.

Провера исправности
Једном месечно проверите
исправност детектора дима.
Притисните тастер за проверу
исправности и сирена детектора дима треба да
се огласи.

Батерије

Ваши детектори дима могу
бити затворени уређаји који
се напајају преко незамењиве
батерије која траје 10 година,
могу се напајати замењивим
батеријама, или могу бити
прикључени на електричну
инсталацију (240V) уз
резервну замењиву батерију.
Све замењиве батерије у детекторима
дима треба променити једном годишње.
Промените батерију у детектору дима када
мењате казаљке на сату са летњег на зимско
рачунање времена.

Чишћење

Очистите детекторе дима
најмање једном у шест
месеци користећи четку
на усисивачу.

Замена

Детектори дима се праве
да трају само 10 година.
Након тог рока их треба
заменити. Своје старе детекторе
дима замените умреженим фотоелектричним
детекторима који се прикључују на електричну
инсталацију.
За информације о врсти, броју и
месту уградње детектора дима
контактирајте MFS.

