<<Babcine klopsiki>>
Zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych mieszkających w domu.
Zainstaluj blokadę kuchenki!

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE POŻAROM

Co roku wiele starszych osób ginie
w pożarach, które wznieciły podczas
przygotowywania posiłków. Piece są
jedną z najczęstszych przyczyn pożarów
w norweskich domach, a ludzie starsi są
na nie szczególnie narażeni. Jeśli masz
rodziców mieszkających w domu, możesz
pomóc w zwiększeniu ich bezpieczeństwa.

Zainwestuj w blokadę kuchenki!
Odcina ona automatycznie zasilanie, jeśli
rodzice zapomną wyłączyć płytę grzewczą.
To doskonała inwestycja, która pomaga
ich chronić przed pożarem.

W dzisiejszych czasach blokada kuchenki jest standardowym
wymogiem we wszystkich nowych domach oraz w domach
starszych, w których wymienia się instalację elektryczną.
Bardzo proste w użyciu blokady kuchenek można
instalować niezależnie od typu używanej kuchenki. Niektóre
osoby mają też możliwość wypożyczenia blokady kuchenki z
lokalnego ośrodka technologii wspomagających. Informacje
o polecanych modelach oraz miejscu ich sprzedaży można
znaleźć na stronie sikkerhverdag.no

„Alt vi kan mot brann” (Skuteczne zapobieganie pożarom) to obejmująca
wiele organizacji narodowa inicjatywa zapobiegania pożarom. Celem jej jest
przekazanie innym jak najszerszej wiedzy na temat sposobów ograniczania
ryzyka pożaru.
Poprzez działania o zasięgu krajowym i lokalnym będziemy zwracać się do różnych
grup ryzyka i przekazywać im wiedzę oraz niezbędne informacje. Idea polega
na zaktywizowaniu poszczególnych organizacji, które są ekspertami w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, w celu skoordynowania wysiłków skupionych wokół
jednego celu: zmniejszenia liczby pożarów. Największy nacisk będzie położony na
najbardziej narażone na śmierć w pożarze segmenty społeczeństwa.
Inicjatywa jest organizowana przez Krajową Grupę Koordynującą ds. Komunikacji
Przeciwpożarowej. Obejmuje ona Dyrekcję ds. Ochrony Ludności, lokalne organy
kontrolne ds. bezpieczeństwa elektrycznego (Det eltilsyn lokale), Norweskie
Stowarzyszenie Przeciwpożarowe, Finance Norway, Norweskie Forum Informacji
o Pożarach (Branninformasjonsforum), Norweskie Stowarzyszenie Kominiarzy
(Feiermesternes landsforening), Norweskie Stowarzyszenie Strażackie, rejestr
właściwych spółek (sakkyndige selskaper) oraz NELFO.
„Skuteczne zapobieganie pożarom” jest inicjatywą Krajowej Strategii Komunikacji
ds. Bezpieczeństwa Pożarowego.
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