Yangın başlaması halinde ...
KURTARMA

UYARI

ALARMI
ÇALDIR

SÖNDÜRME
İŞLEMİ

İlk önce kendinizi ve ailenizi kurtarmanız gerekmektedir. Bulunduğunuz
yer dumanla kaplanırsa, dumanların altına çökünüz. Zemindeki hava
sıklıkla daha temizdir. Yangının olduğu yerin kapısını kapatınız. Yangının
başlaması durumunda dışarı çıkmak için hiç bir zaman asansörü kullanmayınız. Eğer merdivenler, çıkan yangından dolayı dumanla kaplanmışsa, itfaiye başka bir ikazda bulunmadıysa, dairenizde kalıp itfaiyenin
yangını söndürmesini beklemelisiniz.

Çevrenizdeki insanların güvenli bir bölgeye gidebilmeleri için onları
ikaz ediniz. Yangını haber verirken sakin olmaya çalışınız. Çocukların,
korkudan yatakların altında ve dolapların içinde saklanabileceklerini
unutmayınız.

Siz ve aileniz güvenli bir yere ulaştığınız anda yangın alarmını başlatınız
(sizdeki bu türde ise) yada 112 yangın ihbar hattını arayınız. Hızlı bir
şekilde neler olduğunu, nereden aradığınızı ve kim olduğunuz hakkında
bilgi veriniz.

Ancak bu işlemlerden sonra, kendiniz yangını söndürmeyi deneyebilirsiniz, ancak gereksiz riskler almaktan kaçınınız! Yangın tüpünü sadece köze
sıkınız, alevlere sıkmayınız. Yangın tüpünü, elektrikli kablolara hiç bir
zaman sıkmayınız. Eğer yanan tencereniz ise, yangını tencerenin kapağı
ile boğabilirsiniz. Tencerenin içine hiç bir zaman su dökmeyiniz! Yanan
eşya, eğer televizyonunuz ise, televizyonun fişini prizden çektikten sonra
su ile söndürünüz.

Bu broşür, evde kendimiz ve kiracılarımız için, yangından korunma hakkındaki bilgileri artırmak ve daha güvenli bir şekilde yaşabilmek amacıyla aşağıdaki kuruluşların
işbirliği ile hazırlanmıştır:

080911

Yangına karşı
tedbir – Daire

Kendinizin ve komşularınızın güvenliğini artırın

Yangından korunma

Storgöteborg bölgesine bağlı itfaiyesi, her yıl yaklaşık 400 ev yangını ile karşı karşıya
gelmektedir. Bu listeyi takip ederek, evinizin güvenliğini kontrol ediniz.
Yangına karşı tedbir konusunda sorularınız olması halinde, 031-355 26 00 nolu
telefondan itfaiyeyi arayabilirsiniz.

Yangın İkaz Alarmı

Yangın önleme


Kibrit ve çakmakların çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmasına dikkat
edininiz.



Siz evde yokken yada uyurken, hiçbir zaman çamaşır makinesi, çamaşır 		
kurutma makinesi ve bulaşık makinesi çalıştırmayınız.



Katı ve sıvı yağ, yüksek ısıda yanmaya başlayabilir. Pişirme ve kızartma 		
esnasında, elinizin altında bir kapak bulunması, alev çıkması halinde, 		
kapağı kapatarak alevi boğmanızı sağlayacaktır.



Yemek yapma ve kuru haşlama en yaygın yangın sebeplerinden biridir. 		
Mutfak davlumbazınızın filtresini düzenli olarak değiştirerek, yağlı 			
kalmamasına dikkat ediniz.



Mum yaktıktan sonra mumu bırakıp bir yere gitmeyiniz, yaktığınız mumları 		
söndürmeyi unutmayınız. Mumları, örneğin kumaş, yosun ve benzeri malzemeden
yapılmış mumluk aksesuarı ve alev alabilecek aksesuarlarla süslemeyiniz.



Balkon yada evinizin dışında, kazayla havai fişek isabet etmesi sonucunda 		
yangın çıkması ihtimaline karşı buralarda eşya bırakmayınız.



Hasarlı kablo yada prizli elektrik gereçlerini kullanmayınız.

Yangın İkaz
Alarmı

Yangın ikaz alarmınızı şöyle test ediniz

Tüm yangın ikaz alarmlarında bulunan düğmeye basarak alarmı test
ediniz. Bir kaç saniye düğmeyi basılı tutunuz. Alarmın çalmaya başlamaması halinde içindeki pili yenisiyle değiştiriniz. Yangın ikaz alarmını
düzenli olarak kontrol ediniz. Örneğin bir süredir evde değilseniz kontrol
ediniz. Noel yortusundan önceki dört hafta boyunca kontrol ediniz.
Arada sırada alarmın tozunu almayı unutmayınız.

Küçük yangın tüpü

Küçük yangın tüpü

Yaşadığınız yerde en az bir tane yangın ikaz alarmının olması mecburidir. 		
Geç olmadan pillerini değiştiriniz!



Bununla birlikte 6 kg’ lik yangın söndürme tüpü bulundurmanızı tavsiye
etmekteyiz.



Evinizde yangın başlaması halinde, evden nasıl çıkacağınızı aranızda konuşun.



Merdiven ve koridorlarda eşya bırakmayınız. Bu yolun bir gün acil çıkış 		
yolunuz olabileceğini göz ardı etmeyiniz.

İtfaiye, herkesin evinde en az bir adet 6 kg’ lik bir yangın söndürme
tüpü bulundurmasını tavsiye etmektedir. Yazlık evler de ikamet edilen
yerlerden biri olarak adlandırılmaktadır. Araba, karavan, tekne gibi
araçlarda 2 kg’ lik yangın söndürme tüpü bulundurulması tavsiye edilir.
Küçük yangın söndürme tüpleri büyük alışveriş merkezlerinde ve inşaat
malzemesi satan mağazalardan temin edilebilmektedir.

Yangın battaniyesi

Evde bir yangın battaniyesi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu battaniyeyi, kıyafete sıçramış yangını söndürmek için yada küçük yangınları
söndürmek için kullanabilirsiniz.

Yangın
battaniyesi

Kurtarma yöntemlerini planlayın


Yangın ikaz alarmı, evde yangın başlaması durumunda hemen dışarı
çıkmanızı sağlar. Yangın ikaz alarmı yatak odasının dışındaki tavanda yer
almalıdır. Yangın ikaz alarmında, çalışan bir pil olması sizin sorumluluğunuz dahilindedir. Evinizde bir yangın ikaz alarmı yok mu? O halde müşteri
hizmetleri/ mülk hizmetleri/ ev hizmetleri/ bölge hizmetlerini arayarak
bu alarmlardan edinebilirsiniz.

Belirli aralıklarla sinyal saati (timer)

Ocağı kapatmak, çok kolay unutulan bir şeydir. Bir çok yangın da bu
sebeple meydana gelmektedir. Ocağın üzerine hiç bir zaman bir şey
koymayınız. Ocağın kapalı olup olmadığını kontrol etmeyi alışkanlık
haline getirin. Şarj edilen aletlerin, şarj olma sürelerini bir saat olarak
ayarlayınız, böylece kapatmayı unutsanız bile kendiliğinden kapanacak
ve elektrik akımı kesilecektir. Bu konuda sorunuz olması halinde: Lütfen
itfaiyeyi arayınız.

Küçük yangın tüpü aşağıdaki gibi kullanılır:

1.

Güvenlik
pimini
çekiniz

2.
Yangına
doğru
çeviriniz

3.
Yangına doğru
hedef alıp

Sapı
aşağıya
doğru
çekiniz

