Planul dumneavoastră de
salvare din casă:
Patru lucruri care vă pot salva viața

Instalați!

Testați!

Organizați!

Exersați!

Nu întârziați cu planul
de salvare din casă în
caz de incendiu
Atunci când se declanșează incendiul este
prea târziu să începeți să elaborați un plan
de salvare în caz de incendiu. Toți cei din
casă trebuie să fie pregătiți dinainte, astfel
ca să poată trece rapid la acțiune atunci când
sună alarma de incendiu.
Alarmele de incendiu pun la dispoziție
minutele necesare salvării în siguranță în caz
de incendiu. Planificarea și exersarea salvării
din casă în caz de incendiu au rolul de a
asigura că toată lumea știe cum să folosească
acest timp în mod eficient.
Planul de salvare din casă include:
 existența a două ieșiri din fiecare
încăpere (de obicei o ușă și o fereastră);
 detectoare de fum corect instalate în
întreaga casă și în stare de funcționare;
 un loc de adunare în afara casei și în fața
acesteia unde să se adune toată lumea
imediat după ce a ieșit din casă;
 Accesul la și cunoașterea
numărului 9-1-1.

Dacă aveți întrebări sau vă trebuie
informații suplimentare despre
detectoarele de fum sunați la:
Serviciul de Pompieri
și Salvare Portland
(503) 823-3700

Lista de control
în caz de
INCENDIU LA
DOMICILIU

SERVICIUL
DE POMPIERI
ȘI SALVARE
PORTLAND

Întotdeauna gata,
întotdeauna prezenți
(503) 823-3700

Avertizarea din
timp și salvarea
Șansa familiei dumneavoastră de salvare
dintr-un incendiu domestic depinde de
avertizarea din timp a prezenței fumului
de către detectoare și de elaborarea
dinainte de către dumneavoastră a unui
plan de salvare.
Focul se poate răspândi cu repeziciune în
casă un timp scurt chiar și de două minute
pentru a vă salva după ce alarma a sunat.
Conform unui studiu efectuat de
Asociația Națională de Protecție contra
Incendiilor, în doar unul din trei cămine
americane s-a elaborat și exersat efectiv
un plan de salvare în caz de incendiu.
Dacă 71% din americani au un plan de
salvare în caz de incendiu, doar 47% dintre
ei l-au exersat.
O treime din căminele americane au
făcut o estimare și au ajuns la concluzia că
există cel puțin 6 minute între izbucnirea
incendiului și momentul în care acesta
pune în pericol viața. Adeseori timpul aflat
la dispoziție este mai scurt. Doar 8% au
spus că primul lor gând la auzul alarmei
de incendiu a fost să iasă din casă!
Iată de ce este atât de important ca
detectoarele să fie corect instalate și să
existe un plan de salvare.
Acest pliant vă prezintă pașii de parcurs.

Alarme de incendiu:
Prima dumneavoastră
linie de apărare

Planul dumneavoastră
de salvare: Fiecare
secundă contează





Se elaborează și se exersează un plan
de salvare din casă în caz de incendiu.



Trebuie instruiți copiii să folosească
în mod corect numărul de
telefon 9-1-1.



Se va face o schiță a fiecărui etaj al
casei; trebuie reprezentate toate ușile
și ferestrele .



Trebuie găsite două căi de ieșire din
fiecare cameră. Trebuie verificat dacă
toate ușile și ferestrele care dau spre
afară se deschid ușor.



Copiii trebuie învățați cum să se
salveze singuri din casă în cazul în
care dumneavoastră nu îi puteți
ajuta.



Trebuie să existe un plan pentru
fiecare om din casă care
are dizabilități.







Instalarea de alarme la fiecare nivel al
casei, în afara spațiilor de dormit și în
fiecare dormitor.
Trebuie controlat dacă alarmele sunt
montate pe plafon sau pe perete, la 4 - 12
inchi de plafon. Aceste alarme trebuie
amplasate departe de răsuflătoare sau de
registrele de ventilație; trebuie evitate
debitele mari de aer sau „punctele moarte”.
Trebuie respectate instrucțiunile
producătoruluide întreținere
corespunzătoare. Alarmele de incendiu pot
salva vieți dar numai dacă sunt corect
instalate și întreținute.
Praful în exces, unsoarea sau alte materiale
care intră în detectoare le pot face să se
defecteze. Trebuie dat cu aspiratorul la
grătarul detectoarelor.

Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și familia
dumneavoastră trebuie să puteți bifa căsuțele DA
la toate punctele de mai jos:
ALARME DE INCENDIU
1. Detectoarele de fum sunt amplasate
la fiecare etaj al casei mele.
2. Detectoarele de incendiu sunt
amplasate în sau în apropierea fiecărui
dormitor, fie pe plafon sau la 4”-12” sub
plafon pe perete.
3. Detectoarele de incendiu sunt testate
conform instrucțiunilor producătorului.
4. Bateriile sunt înlocuite atunci
când trebuie.
5. Alarma trebuie să poată fi auzită și în
somn și în stare de veghe.

DA

NU

Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și
familia dumneavoastră trebuie să puteți
bifa căsuțele DA la toate punctele de
mai jos:
PLANUL DE EVACUARE
DIN CASĂ
1. Aveți un plan de salvare?
2. Acest plan este exersat în mod
regulat?
3. Planul de salvare cuprinde un
loc sigur de adunare?
4. Există câte două căi de
evacuare din fiecare cameră?
5. Numărul de urgență 9-1-1 este
afișat pe fiecare aparat telefonic.

DA NU

