
У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000 
 

 

ЧИЊЕНИЦЕ    
Од смртних случајева (укупно 21) који су се догодили у NSW и који се испитују од почетка 2001.год. 
истраживања од стране NSW Fire Brigades Fire Investigation и Research Unit показала су да је 13 
жртава имало много више шанси да преживи, да су имали план евакуације који би им помогао да 
брже напусте кућу.                     (Статистика од 19/08/02)  

ШТА ТРЕБА УРАДИТИ У ВЕЗИ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ 
 

Свака кућа и радно место морају имати план евакуације у случају пожара. Пожари који могу да
захвате кућу такви су да људи могу бити потпуно неспремни. Ако немате план евакуације, ви себе и
своју породицу стављате у велику опасност. Да бисте своју кућу учинили безбедном вежбајте
следеће ствари које се тичу евакуације: 
 
! Знајте два сигурна излаза из сваке собе 

! Нацртајте план евакуације и продискутујте га са члановима породице 

! Пошто напуштате кућу, затварајте унутрашња врата за собом 

! Одредите где ће бити зборно место нпр.  код поштанског сандучета 

! Проверите да ли се прозори и врата на вашој кући могу лако отворити ако би било потребно 

! Поставите детекторе дима (аларме): тестирајте их редовно и промените батерије најмање 
једном годишње 

! Детектор дима (аларм) вас може упозорити на ватру; план евакуације вас затим може извести 
из куће и спасити вам живот 

! Увежбавајте план евакуације редовно са целом породицом /свим члановима домаћинства 

! Ако дође до пожара у вашој кући, не чекајте, СВАКИ СЕКУНД ЈЕ ВАЖАН, напустите одмах кућу 
и позовите 000 од ваших суседа  

! Кад сте једном напустили кућу, ОСТАНИТЕ НАПОЉУ, никад се не враћајте назад у кућу која 
гори 

! Када правите план евакуације, имајте на уму децу, старије особе и инвалиде 

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 

КОРИСНИ САВЕТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОД ПОЖАРА 
• Треба да знате да вас дим из пожара може начинити конфузним и да у диму не можете видети  

• Када спавате ви не можете осетити дим, у ствари дим ће вас бацити у још чвршћи сан 

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

• 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 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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