KENDİNİZİ BİZDE EMİN HİSSETMENİZ İÇİN.

Yangından Korunmanın
Temel Kuralları
Sayın kiracılar,
yangınların önlenmesi veya yangın hasarlarının en
aza indirilmesi için hepimize görev düşüyor.

Eski kağıt, yanıcı sıvılar veya kolay alev
kapabilecek atıkları oturma odanızda
saklamanız sakıncalıdır.


Bu bilgilendirme yazısını kira sözleşmenizin ekinde
veya özel kira dosyanızda saklamanızı öneririz.
Ocak, ütü, kahve makinesi veya benzer elektrikli
ev aletlerini asla gözetimsiz bırakmayınız.
Olası yangın durumları için bilgi sahibi olmalısınız.
Bu hususta uymanız gereken temel kurallar:
1

Sadece yetkili kuruluşça test edilmiş ve tamamen
kusursuz olan elektrikli ev aletleri kullanmalısınız.


Binada alınabilecek koruyucu önlemler:


2

3

4

Oturduğunuz daireden en yakın merdiven
boşluğuna giden en kısa yolu önceden öğrenin.
Ayrıca en yakın telefona, telefon kabinine
veya kamuya açık imdat çağrı tertibatına nasıl
ulaşabileceğinizi de bilmenizde fayda var.
Aracınızı işaretlenmiş itfaiye giriş alanlarına,
söndürme suyunun temin edildiği kaynakların
(örneğin yangın musluklarının) önüne ve hatta
üzerine kesinlikle park etmeyiniz.
Çocukların çakmak, kibrit vs. gibi malzemelerle
veya binanın güvenlik tertibatları ile oynamalarını
engelleyiniz.

Binada ve yakın çevresinde havaleli atıklar, çocuk
arabaları, yanıcı sıvılar (örneğin boya malzemeleri vs.) bulundurmayınız, zira bu tür kaynaklar
kundakçılara cazip gelebilir.


Bütün kapıları kapalı tutunuz, zira olası bir
soygundan korunmak demek, aynı zamanda
olası bir kundakçıdan da korunmak demektir.
Bodrum ve çatı katındaki odalarda sakladığınız ve
bir daha ihtiyaç duymayacağınız eski eşyalarınızı
mümkün olduğunca sık aralıklarla bertaraf ediniz.

Dairenizde alabileceğiniz önlemler:

Sigaranızı içerken veya söndürürken daima
yanmayan kül tablalarına koyunuz.




Buna imkan olmadığı takdirde yangın
battaniyesinin kullanılması gerekmektedir.
Yağdan çıkan alevleri asla suyla söndürmeyiniz.

Yukarıda sıraladığımız yangından korunma
kurallarının eksiksiz olduğunu ileri sürmüyoruz.
Bundan dolayı daha ayrıntılı bilgi ve değerli
tavsiyeler almak için yerel itfaiye kuruluşuna
başvurmanız uygun olacaktır.

Yangın esnasında nasıl davranmalı?

Yangın esnasında
doğru davranış.
Sakin olunuz
Panik oluşmasına izin vermeyiniz

Dairede yangın

1. İtfaiyeyi çağırınız
Acil imdat: 112
Yangın NEREDE?
		
Yaralı var mı?
		

Binada yangın

1. İtfaiyeyi çağırınız
Acil imdat: 112
Yangın NEREDE?
NE yanıyor?
Yaralı var mı?
Yangını KİM bildiriyor?

2. Dairenizi derhal terk
ediniz

2. Dairenizi terk
etmeyiniz

3. Dairenin kapısını
kapatınız

3. Kapıları kapalı
tutunuz

4. Asla asansöre
binmeyiniz

4. Açık pencere önünde
itfaiye gelene kadar
bekleyiniz

Komşuları ikaz ediniz
Yardıma muhtaç insanları
yanınıza alınız

Daha ayrıntılı ve değerli tavsiyeler almak için yerel itfaiye kuruluşuna başvurmanız uygun olacaktır.

