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FAKTA 
Tahun lalu 4339 rumah terlibat dalam kebakaran di NSW, menewaskan paling sedikit 20 orang dan melukai 573. 
Sekitar 1300 dari kebakaran tersebut, atau 30 persen, terjadi selama bulan-bulan musim dingin.                             
(Statistics correct as of 04/06/04) 

APAKAH RUMAH ANDA AMAN DARI KEBAKARAN DI MUSIM DINGIN? 
Kami menganjurkan daftar pedoman keselamatan yang sederhana ini untuk terus menolong keselamatan
kebakaran rumah-rumah dalam musim dingin ini. Pastikan anda dan setiap orang dalam rumah tangga anda
mengikuti anjuran keselamatan di bawah ini: 
! Paling penting, mempunyai cukup banyak alat sirene asap yang cocok dipasang di seluruh rumah 

anda dan pastikan anda memeriksa alat-alat itu secara tetap. 
! Pastikan anda dan keluarga anda tahu dua jalan keluar yang aman dari setiap kamar di rumah anda. 
! Buatlah secara tertulis suatu rencana jalan keluar darurat dari rumah seandainya ada kebakaran dan 

mempraktekkannya secara tetap. 
! Jangan sekali-kali tinggalkan masakan tanpa ada orang. 
! Jika anda memiliki tempat perapian dalam rumah anda pastikan cerobong asap bersih. 
! Jika anda memiliki tempat perapian selalu menempatkan layar di depan tempat perapian sewaktu 

dipakai. 
! Periksa selimut-selimut listrik akan kerusakan atau kawat-kawat yang berjumbai sebelum dialas di 

tempat tidur. 
! Perhatikan sewaktu menempatkan tirai-tirai, tapelak-tapelak dan kain-kain tempat tidur agar jauh dari

alat-alat pemanas yang mudah dibawa. 
! Taruhlah baju basah paling sedikit satu meter dari alat-alat pemanas atau tempat-tempat perapian 

dan jangan sekali-kali tinggalkan tanpa ada orang. 
! Jika anda memakai mesin pengering pakaian pastikan anda bersihkan kain tiras setiap kali anda 

pergunakannya. 
! Hanya pergunakan satu alat listrik rumah tangga pada satu steker dan matikan sewaktu tidak 

dipakai. 
! Selalu mematikan lilin-lilin atau api lainnya di udara terbuka sebelum ke tempat tidur. 
! Selalu berhati-hati mengurus lilin atau api-api di udara terbuka lain. 
! Simpan korek-korek api atau geretan-geratan di tempat yang aman yang tidak dapat dicapai anak-

anak kecil. 

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI STASIUN KEBAKARAN LOKAL ATAU PUSAT 
PENGAWASAN KEBAKARAN 

atau kunjungi: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au  atau  www.esa.act.gov.au 

PETUNJUK-PETUNJUK KESELAMATAN KEBAKARAN DI MUSIM DINGIN 
• Untuk memeriksa selimut listrik, taruhlah di atas tempat tidur secara datar, kemudian  nyalakannya selama lima 

menit sebelum masukkannya ke tempat tidur untuk dipakai. 
• Hanya memakai ahli-ahli pemasang alat-alat pemanas tertentu. 
• Unit-unit pemanas yang memakai minyak, gas atau kayu mungkin memerlukan pemeriksaan pemeliharaan tahunan. 
• Hanya memakai klep-klep yang penilaiannya dianjurkan dan pasang tombol keselamatan listrik. 
• Jika mungkin, dalam dapur ditaruh suata alat pemadam api dan selimut kebakaran di dekat jalan keluar. 
• Jangan pernah meninggalkan lilin hidup atau api apa saja yang terbuka tanpa ada orang. 
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