
ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000 
 

 

ФАКТИ 
Чадот од пожарот на куќата е отровен, само раното предупредување ќе ви даде време да избегате 
од соба полна со чад. Исто така, кога спиете не можете да го почувствувате чадот од оганот. Од 
чадот ќе паднете во уште подлабок сон. Детекторите за чад навреме ќе ве предупредат. Тие се 
првиот чекор од планот за заштита на домот од пожар. 

КАКВИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЧАД ЗА ВО ДОМОТ МОЖЕ ДА СЕ НАБАВАТ? 
Постојат детектори на струја (поврзани со жица за струјата и со батерија во случај да нема струја) или
детектори само на батерии. Има детектори за во кујна и за во караван приколки, како и такви за глувите
лица. Има и модели со алармно светло. 
 
Каков и детектор да одберете ви препорачуваме: 
 
! Секоја куќа или стан да има соодветен број на детектори за чад 

! Трба да има детектори за чад на секој спрат во куќата 

! Да се користат само детектори кои одговараат на австралискиот стандард # 3786 

! Детекторите поврзани на струја треба да бидат инсталирани од страна на овластен електричар 

! Детекторите за чад треба да бидат инсталирани според упатствата на производителот 

! Детекторите за чад треба да се проверуваат редовно, а најмалку еднаш месечно 

! Батериите треба да се заменуваат еднаш годишно 

! Детекторите треба да се заменуваат според пропишаното зашто истите имаат век на траење  

! За да бидат ефикасни детекторите треба редовно да се чистат 

! Ако имате деца се препорачуваат детектори кои се поврзани меѓусебе и се активираат во исто 
време   

Што друго треба да сторите за да го заштитите домот од пожар? 

! Треба да имате план што ќе сторите ако детекторите за чад се вклучат и ве предупредат дека има 
пожар. 

! Вашето домаќинство треба да подготви план на писмено за евакуација и редовно да го увежбува.  

! Детекторите за чад можеби нема да ги разбудат децата кои тешко се будат или оние под дејство на 
алкохол или дрога. Оваа варијанта треба да ја опфатите со планот за евакуација.  

 
ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА ЛОКАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА 

или појдете на: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au 

СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ВРСКА СО ДЕТЕКТОРИТЕ ЗА ЧАД 
• Запомнете дека чадот од пожарот ќе ве направи замелушени и дека не ќе можете да гледате низ чадот 

• Еднаш штом избегате од пожарот од куќата останете надвор и јавете се на 000 

• Поттикнувајте ги децата да планираат во случај на пожар и вежбајте редовно  

• Ако некој член од семејството има проблем со слушање или е непокретен земето го тоа во предвид и ако 
треба одредете некого да им помогне во случај на пожар 

• Заштитата од пожар во домот е важна за целото семејство и подготовката може да спречи трагедија 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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