
W NAGŁYCH WYPADKACH DZWOŃ POD NUMER 000 
 

 

FAKTY 
Corocznie wielu mieszkańców Nowej Południowej Walii napotyka na problemy z wydostaniem się z własnego domu podczas 
pożaru z powodu zabezpieczeń antywłamaniowych, co niekiedy kończy się śmiercią. Zalecamy rozsądną równowagę 
pomiędzy tego rodzaju zabezpieczeniami a bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Skutecznie chroniąc dom przed intruzami, 
należy pamiętać, że równie istotnym jest, aby w wypadku pożaru mieć możliwość wydostania się z domu wraz z całą rodziną. 

WSKAZÓWKI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 
• 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. 

ZABEZPIECZNIA ANTYWŁAMANIOWE A BEZPIECZEŃSTWO 
PRZECIWPOŻAROWE 

Fact Sheet 22 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Polish 

Bez względu na poziom zastosowanych zabezpieczeń antywłamaniowych, zalecamy szczególną przezorność podczas
oceny faktycznego ryzyka włamania. Uwzględnienie możliwości sprawnego opuszczenia domu przez wszystkich jego
mieszkańców w razie pożaru jest sprawą bardzo ważną. 
 
Oto elementy zabezpieczeń antywłamaniowych, które mogą utrudniać ucieczkę przed pożarem:   
 
! Zamki otwierane kluczem od wewnątrz lub kilka zamków w drzwiach zewnętrznych. 

! Kraty bezpieczeństwa w oknach oraz drzwi antywłamaniowe z siatką. 

! Zamki otwierane kluczem i rolety zewnętrzne w oknach. 
Elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych, w które POWINIEN być wyposażony każdy dom: 

! W każdym domu lub mieszkaniu powinna być zainstalowana odpowiednia liczba atestowanych (AS3786) 
czujników dymu, których sprawność należy regularnie kontrolować. 

! Każde piętro domu powinno być wyposażone w czujniki dymu. 

! Domownicy powinni znać co najmniej dwie drogi ewakuacji z każdego pomieszczenia � pamiętaj, że w sytuacji 
zagrożenia każda sekunda jest cenna. 

! Rozrysuj plan ewakuacji i przećwicz go razem z rodziną. 

! Pamiętaj, że w razie potrzeby wszystkie drzwi i okna powinno się być w stanie łatwo otworzyć. 

! Pamiętaj, aby klucze do wszystkich drzwi znajdowały się w łatwo dostępnym miejscu. 

! Niepełnosprawność lub choroby w podeszłym wieku mogą w dużym stopniu utrudnić wydostanie się z domu 
podczas pożaru. 

Inne metody na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

! 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. 

! Przeczytaj pozostałe Arkusze Informacyjne, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  

 

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 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


