
У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000 
 

 

ЧИЊЕНИЦЕ 
Прошле године 4339 кућа било је на неки начин у пожару у NSW, што је довело до тога да је 20 
особа изгубило живот док су 573 особе повређене. Око 1300 од ових пожара, или 30%, десило се у 
зимским месецима.          
(Статистика од 04/06/04) 

ДА ЛИ ЈЕ ВАША КУЋА ОБЕЗБЕЂЕНА ОД ПОЖАРА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ? 
 
Препоручујемо овај једноставан списак провере који ће вам помоћи да своју кућу обезбедите од пожара
ове зиме. Потрудите се да ви и сваки члан вашег домаћинства следите ове савете: 
 

! Најважније, треба да имате одговарајући број подесних детектора дима (аларма) инсталираних 
широм целе куће и треба да редовно проверавате њихову исправност. 

! Ви и ваши чланови породице треба да знате два сигурна излаза из сваке собе у кући. 

! Имајте нацртан план евакуације из куће у случају пожара и вежбајте то редовно. 

! Никад не остављајте јело да се кува кад нисте ту. 

! Ако имате камин водите рачуна да је димњак чист. 

! Ако имате камин увек поставите заштитну мрежу испред ватре. 

!  Проверите електричну ћебад да ли има оштећења као и прикључне каблове, пре него их ставите на 
кревет. 

! Завесе, столњаке и постељину држите даље од грејалица које се померају. 

! Влажан веш држите најмање 1 метар од грејалица или камина и никад га не сушите кад нисте ту. 

! Ако користите машину за сушење веша, чисите филтер сваки пут кад је употребите. 

! Прикључите само један апарат на прикључницу и искључите га кад га не користите. 

! Увек угасите свеће, или било шта друго са отвореним пламеном, пре него одете на спавање. 

! Увек будите пажљиви са свећама или било чим другим са отвореним пламеном. 

! Остављајте шибице и упаљаче на сигурно место, ван дохвата деце. 

 

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 У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 
 

• Да бисте проверили електрично ћебе поставите га равно преко кревета и укључите га на 5 минута, пре него 
га користите. 

• Када уграђујете уређаје за грејање, користите услуге овлашћених инсталатера  

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

• Користите само осигураче који могу да поднесу одговарајуће оптерећење и уградите сигурносну склопку 

• Ако је могуће, имајте у кухињи апарат за гашење пожара и против-пожарно ћебе, близу излаза 

• Никад не остављајте упаљене свеће нити било шта друго са отвореним пламеном, када нисте ту 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОД ПОЖАРА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ �  
ШТА ТРЕБА УРАДИТИ 
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• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

 


