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Evdeki yangını önlemek

Yangın hasarlarının dörtte üçü konutlarda oluşmakta.
Bunlar genellikle de ihmal yüzünden ortaya çıkmakta
fakat aynı zamanda teknik hatalar da yangına neden
olabiliyor. Düşün ki, bir yangını önleyebilmek her zaman
onu söndürmekten daha kolaydır.

EVDEKİ YANGININ NEDENLERİ
ELEKTRİK ARIZALARI
Evlerimizde her çeşit elektrik aletleri bulunmakta. Bu aletler, aşırı bir
ısınmadan ya da yanlış bir şekilde kullanılmaktan ötürü herhangi bir
yangına neden olabiliyor. Eğer şüphelendiğin bir koku varsa ya da
elektrik sisteminden bir ses duyuyorsan, o zaman bir elektrikçi ile
temas kurman iyi olacaktır. Elektrik hattı ve aletleri tamir ettirdiğin
zaman, bunlar uzman bir tarafından yapılması çok önemlidir.
Bunların dışında, herhangi bir yangını önleyebilmenin bazı rütin
tedbirleri vardır. TV-nu sürekli elektrik kısmından kapat, kurutma,
çamaşır ya da bulaşık makinasını, evde olmadığın anlarda ya da
yattığın zaman kapatmayı unutma.
Elbiseleri sürekli kaloriferde ya da bastu aygıtında kurut. Tost
makinasını ve ütüyü kullandığın zaman fişi çekmeği alışkanlık haline
getir. Mümkünse toprak hattı monte etmeği unutma.
YANIK MUM VE AÇIK AT E Ş
Yanık bir şekilde unutulan mumlar evlerimizde birçok yangına neden
olabiliyor. Mumları perdelere ve TV-nu çok yakın bırakma. İyi bir
malzemeden oluşan mumluk kullan, örneğin; şeramik, plastik ya da
saç olsun. Tahtadan olan mumluk kullanma. Kesinlikle hiç bir zaman
yanık halindeki mumu bir odada bırakmayı unutma. Önce onu
söndür!
Çocuklar her zaman ateşe meraklılar. Onun için, çocukların ateş ile
doğal bir şekilde uğraşmalarını öğrenmeleri çok önemidir. Hiçbir
zaman çocuğu ateşe karşı korkutma - sadece ilgisini artmış
oluyorsun. Çocuğu hiç bir zaman tek başına yanmış bir mumun ya da
açık ateşin bulunduğu yerde bırakma.
SİGARA İÇMEK
Sigara, ölümle sonuçlanan yangınlara neden olan yangınların en
büyüğüdür. Sadece yatakta sigara içmek bir tehlike oluşturmamakta,
bu tehlike aynı zamanda koltukta ya da kanapede sigarayla uyuya
kalmak da tehlikelidir. Diğer başka önemli bir şey de kül tabağını
boşaltmadan önce onu ıslatmaktır.

M U T FA K ,YANGIN T E H L İ K E S İ O L A B İ L İ YO R
Birçok yangın fırında başlıyor. Kuru halde çalışan fırın yangına
sebebiyet verenların başında gelir. Sıcaklık arttığı zaman yağlar
yanmaya başlıyor, aynı şekilde stearin de. Dolayısıyla mutfaktan
çıktığın zaman fırının üzerinde pişirilecek herhangi bir yemek
bırakma.
Elektrik akımını kontrol edebilecek bir cihazı fırın ve kahve
makinasına yerleştirmek iyi olur. Öte yandan mutfağın havalandırma
sistemini mümkün derecede de temiz tutmak da, mutfakta yangın
riskini azaltmış oluyorsun. Yağ ve kor (köz) kömürü yangına karşı
çok hassastır.
YANGIN T E H L İ K E S İ BU L U N A N E Ş YA L A R
Yangına neden olabilecek en tehlikeli sıvılar benzin, T-asiti, gazyağı
ve ateş sıvısıdır. Bu gibi sıvıları uygun kaplarda ve çocukların
ulaşamayacağı yerlerde sakla.
Kesinlikle herhangi bir sprey şişesini açık ateş üzerine atma.
Güçlü bir şekilde patlayabilir!
Havagazı, yangın için çok tehlikeli bir maddedir onun için gazı
dikkatli bir şekilde ele almalı. Gazı kullanmadığın zaman havagazı
şişesinin supabını kapat. Gemi ya da karavanda havagazın varsa,
bağlantıyı, supapları ve hortumları sürekli kontrol ederek arızalı
olmamaları çok önemlidir.
KUNDAKLAMA SONUCU YANGINLAR
Yerleşim alanları genellikle kundaklama ile meydana çıkan
yangınlara maruz kalmakta. Bu gibi tehlikelerden korunabilmek için
yapılabilecek en iyi şey; yangına karşı hassas eşyaların
merdivenlerde
ya
da
ulaşılabilecek
diğer
yerlerde
bulundurmamasıdır. Aynı zamanda çatı kat, bodrum ve garaj gibi
yerlerin de kapalı olması ve aynı zamanda ışıkların da çalıştığını
kontrol etmek çok önemlidir. Bu gibi önlemler kundaklamaya karşı
önemli tedbirlerdir.

YARDIMIN İÇİN
YANGIN UYA R I C I S I
Yangın durumunda ölüme neden olabilecek en tehlikeli şey
dumandır. Onun için, bu tehlikeli dumana karşı koyup seni
uyandırabilen yangın uyarıcı aletini temin et. Yangın uyarıcısının test
düymesine basarak sürekli onu kontrol et. Daha geniş bilgiyi SBFin
Brandvarnare i bostäder (Evlerde yangın uyarıcısı) adlı iyi öğüt
sayfasında okuyabilirsin.
YANGIN SÖNDÜRÜCÜSÜ
Yangını kısa bir sürede söndürebilmen için, yangın söndürücüsü
bulundurmak çok önemlidir. Ailedeki tüm fertler, yangın
söndürücüsünün nasıl kullanıldığı ve nerde olduğunu bilmeleri gerek.
Daha geniş bilgiyi SBFin Brandvarnare i bostäder (Evlerde yangın
uyarıcısı) adlı iyi öğüt sayfasında okuyabilirsin.

B O Ş A LT M A TAT B İ K AT I
Bir boşaltma tatbikatı yap ve çocukların da bu tatbikatta olmalarını
sağla. Mümkünse eğer ailedeki tüm fertler için en az iki adet tehlike
çıkış yolların olduğunu kontrol et. Aynı zamanda, dairede olabilecek
yangın durumunda herkesin dışarıya çıkabileciğini kontrol et. Onun
için kapıyı hırsız (polis) anahtarı ile içerden kilitleme! Boşaltma
tatbik planı, herkesin görebileceği bir yerde as ve evin dışında bir
toplama yeri için karar ver. Küçük evlerde boşaltma imkanlarını
iyileştir, örneğin boşaltma için özel merdivenler döşeyebilirsin.

Kontrol Listesi- Evin güvenli mi?
■ Fırının yakınındaki yangına karşı hassas
malzemeleri kaldır.
■ Kahve ve tost makinelerin fişi çek.Mümkünse
eğer bir sinyal cihazı yerleştir!
■ Ampullardaki Wattın doğru olduğunu et ve
aralarında sıkışmış kabloların olmadığını
kontrol et

■ Evde yangın söndürücü aleti var mı?

■ Eğer ki sigortalar sürekli bozuluyorsa arıza için

■ Buzdolabı ya da dondurucunun arkasını temizle.

bir elektrikçi ile temas kur.
■ Fırtınalı havalarda TV-nu elerktrik ve anten
kablolarını çek.

■ Mumlukların perde ve yangına karşı hassas
benzeri eşyalardan uzak olduğunu kontrol et.
■ Toprak hat kaplosunu monte et

■ TVnun serbest ve havadar bir yerde olduğunu
kontrol et.

■ Varsa eğer bozuk elektrik prizleri değiştir ve
gevşek olanları sıkıştır.

■ Yangına neden olan TV-un üzerindeki örtü ya da
mumları kaldır.

■ Kuruması için kaloriferde herhangi bir havlu ya
da başka elbise bırakma.

■ Odadan çıktığı zaman yanık mumları söndür.

■ Mutfak havalandırması temiz mi?
■ Çalışan bir yangın uyarıcısı var mı?
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