
У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000 
 

 

ЧИЊЕНИЦЕ  
Прошле године 189 кућа је било озбиљно оштећено у пожарима које су изазвали камини, грејалице 
и грејачи за воду, 974 пожара су изазвали штедњаци, пећи, апарати за пржење у уљу и други 
апарати за домаћинство, док је 592 пожара настало због механичких отказа као што је кратак спој 
или неисправни утикачи.                           (Статистика од 17/04/03) 

КОРИСНИ САВЕТИ У ВЕЗИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОД ПОЖАРА 
• Треба да знате да ће вас дим учинити конфузним и да не можете видети у диму 

• Када спавате не можете осетити дим, у ствари дим ће учинити да спавате још чвршћим сном 

• Ако сте изашли из куће захваћене пожаром, упамтите � останите напољу и позовите 000 

• Пећи на уље, гас или дрва могу захтевати проверу једном годишње 

• Увек користите само осигураче који могу да поднесу одговарајуће оптерећење и инсталирајте сигурносну 
склопку 

• Обезбеђење куће од пожара је важно за целу породицу и припрема за такве случајеве може спречити 
трагедију. 

ДА ЛИ СТЕ ЗАШТИЋЕНИ ОД ПОЖАРА У КУЋИ? 
 
NSW ватрогасна служба даје вам једноставну листу провере да вам помогне да се обезбедите од пожара. 
 
! Постављање одговарајућег броја подесних детектора дима (аларма) и проверавање њихове 

исправности је први корак за ваш план заштите од пожара. 

! Нацртан план евакуације у случају пожара и редовно увежбавање истог је следећи корак. 

! Да кључеви свих закључаних врата буду на дохват руке у случају да треба да напустите кућу. 

! Никада не остављајте јело да се кува, нити било шта са отвореним пламеном укључујући свеће и 
мирисна уља, када нисте ту 

! Очистите филтер од отпадака сваки пут кад користите машину за сушење веша/одеће. 

! Никад не пушите у кревету; водите строго рачуна ако пијете и пушите у исто време. 

! У зимском периоду будите веома опрезни када користите грејалице, електричну ћебад или ложите ватру. 

! Никад не преоптерећујте утичнице и искључујте апарате када их не користите. 

! Увек  држите упаљаче и шибице даље од деце и учите их да то нису играчке већ корисне ствари које могу 
да употребе само одрасли. 

! Ако имате гаражу или шупу водите рачуна како држите хемикалије и гориво; косилице за траву и машине 
за ивице (edgers ) допуњујте горивом када се охладе и радите то напољу. 

! Ако имате BBQ на гас, струју или дрва, увек проверите да ли је у исправном стању пре него га користите 
и водите рачуна да је поред њега одрасла особа када га користите. (Погледајте Fact Sheet No.16 General 
Barbeque Safety) 

! Ако живите на подручју које је склоно пожарима, чиститите лишће и друге отпатке око ваше куће и 
узпамтите да редовно чистите олуке. 

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА 
КОНТРОЛУ ПОЖАРА 

или посетите: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

 

ШТА ТРЕБА ДА УРАДИТЕ ДА ЗАШТИТИТЕ КУЋУ ОД ПОЖАРА 
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