
W NAGŁYCH WYPADKACH DZWOŃ POD NUMER 000 
 

 

FAKTY 
Dym powstający podczas pożaru jest bardzo toksyczny i tylko szybka reakcja pozwala wydostać się z wypełnionego 
nim pomieszczenia. Ponadto, podczas snu nie czuje się dymu, przeciwnie, powoduje on jeszcze głębszy sen. Czujnik 
dymu jest urządzeniem, które wcześnie alarmuje o pożarze, dlatego jest najważniejszym krokiem w kierunku 
zabezpieczenia domu przed pożarem.  

RODZAJE DOMOWYCH CZUJNIKÓW DYMU 
Istnieją czujniki dymu podłączane do sieci z dodatkowym zasilaniem bateryjnym lub zasilane wyłącznie przez baterie.
Dostępne są modele przeznaczone do zastosowania w kuchni lub przyczepach kempingowych oraz dla osób specjalnej
troski, np. osób niedosłyszących. Dostępne są również modele wyposażone dodatkowo w alarm świetlny. 
 
Bez względu na wybór modelu zaleca się, aby: 
 
! dom był wyposażony w odpowiednią liczbę sprawnych czujników dymu 

! urządzenia te były zainstalowane na każdym piętrze 

! były to wyłącznie urządzenia spełniające australijską normę nr 3786  

! modele wymagające podłączenia do sieci, były instalowane przez wykwalifikowanego elektryka 

! czujniki były instalowane zgodnie z zaleceniami producenta 

! sprawność wszystkich zainstalowanych w domu urządzeń była regularnie sprawdzana, przynajmniej raz w 
miesiącu 

! baterie w urządzeniu były przynajmniej raz w roku wymieniane na nowe 

! po upłynięciu zalecanego czasu, urządzenia były zastępowane nowymi, ponieważ okres ich trwałości jest 
ograniczony 

! były regularnie czyszczone, ponieważ tylko w ten sposób zachowają sprawność 

! rozważyć możliwość instalacji systemów alarmowych, które aktywują wszystkie elementy  jednocześnie, jeśli 
mieszkają z tobą dzieci 

W jaki jeszcze sposób można zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu? 

! Należy przygotować plan ewakuacji, który określa sposób działania w sytuacji, gdy zadziała czujnik dymu, 
ostrzegając o pożarze. 

! Domownicy powinni rozrysować plan ewakuacji i regularnie zgodnie z nim ćwiczyć.  

! Osoby, które mają mocny sen, np. dzieci lub osoby będące pod wpływem alkoholu czy narkotyków, mogą nie 
obudzić się na dźwięk alarmu przeciwpożarowego. Koniecznie weź to pod uwagę przy układaniu planu 

ewakuacji. 

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z MIEJSCOWĄ JEDNOSTKĄ STRAŻY POŻARNEJ  
witryna internetowa: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au lub  www.esa.act.gov.au 

WSKAZÓWKI 
• Pamiętaj, że dym ogranicza orientację i zmniejsza widoczność nawet do zera. 
• Kiedy wydostaniesz się z płonącego domu, nie wracaj do niego i natychmiast zadzwoń pod numer 000. 
• Dopilnuj, aby twoje dzieci dobrze zapoznały się z planem ewakuacji zanim rozpoczniesz z nimi ćwiczenia 

ewakuacyjne. 
• Jeżeli, któryś z członków twojej rodziny ma problemy ze słuchem lub poruszaniem się, koniecznie weź to pod 

uwagę przy planowaniu ewakuacji i jeżeli to konieczne, wyznacz osobę odpowiedzialną za pomoc w razie pożaru. 
• Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest sprawą bardzo ważną dla wszystkich członków rodziny,  

a odpowiednie przygotowanie może zapobiec tragedii.  
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