YANGIN GÜVENLİĞİ HAKKINDA KONUŞUN
70 yaşından büyük insanların yangında ölme riski, diğer yaş gruplarına göre dört ila beş kat daha fazladır.
Ancak birkaç basit tedbirle, değer verdiğiniz yaşlılar için yangın riskini azaltabilirsiniz. Onlarla yangın
güvenliği hakkında konuşun, evlerindeki yangın tehlikelerini tespit edin ve yangın riskini en aza indirmek
için neler yapabileceğinizi masaya yatırın.

Yangın güvenliği hakkında konuşurken şunlardan bahsedin:
• Yemek hazırlama ve mutfakta yangın güvenliği
• Elektrikli aletlerin güvenli kullanımı
• Alarmlar ve kaçış güzergahları
• Yangın söndürme
• Mumlar ve sigara kullanımı

Bir arkadaş veya akrabaysanız en önemli yangın önleme tedbirlerinden oluşan bu kontrol listesini sizin için
hazırladık.

Arkadaş veya akraba olarak şunları yaparak yardım edebilirsiniz:
• Ocak koruması takma
• Ocağın üzerindeki aspiratörün filtresini temizleme
• Duman alarmının çalıştığından ve evin her noktasından duyulabildiğinden emin olma
• Yangın söndürücü bulunduğundan ve evde yaşayan kişinin bunu kullanabildiğinden emin olma
• Evde yaşayan kişinin yangın tehlikesine dikkat ederek sigara içtiğinden emin olma
• Perdeler, giysiler, gazeteler ve mobilyalar ile elektrikli duvar tipi ısıtıcılar arasında güvenli bir
 mesafe bulunduğundan emin olma
• Şamdanlar, tehlike arz eden dekoratif ışıklar ve sallanan mumlukları kaldırma


Yaşlılar
 için yangın güvenliği hakkında daha fazla bilgiyi sikkerhverdag.no adresinde bulabilirsiniz.

Yangın güvenliği hakkındaki bu konuşma, 2020’ye kadar devam edecek olan yangın önleme ve iletişim
inisiyatifi “Alt vi kan mot brann”ın (Yangınla Mücadele) parçası olarak yapılır. Bu inisiyatif; DSB, Norveç
İtfaiyeciler Derneği, Norveç Baca Temizleyicileri Derneği (Feiermesternes landsforening), Norveç Yangın
Bilgi Forumu (Branninformasjonsforum), Yerel Elektrik Güvenliği Denetleme Makamları (DLE), Yetkili
Şirketler Kaydı (Sakkyndigeselskap), NELFO, Finance Norway ve Norveç Yangından Koruma Kurumunun
oluşturduğu Ulusal Yangın Haberleşme Koordinasyon Grubu tarafından düzenlenmektedir. Grubun
başkanlığını DSB yapmaktadır. Ülke genelindeki yerel itfaiye teşkilatları, baca temizleyiciler ve elektrik teftiş
makamları bu inisiyatifin yerel ölçekte yürütülmesinden sorumludur.

Ocağa dikkat edin
Ocaklar ev yangınlarının açık ara en önemli nedenidir. Ocakta tencere unutmak veya yemek pişirirken
uyuyakalmak işten bile değildir. Yemek pişirirken tava veya tencerenin başından ayrılmamanın çok
önemli olduğunu anlatın.
En çok risk teşkil eden durumları tespit etmeye çalışın. Ocak kullanmaya alternatif bir çözüm önerebilir
misiniz? Ayrıca bir ocak korumasının takılı olup olmadığını kontrol edin. Ocak koruması, gözlerden biri
çok ısınırsa ocağı otomatik olarak kapatır. Bu tedbir, tencerenin içindeki suyun buharlaşmasını veya
tencerenin aşırı ısınmasını engellemenin yanı sıra yangın çıkmasına neden olabilecek diğer tehlikeli
durumları da önler.
Ocağın yakınına koyulan ocak eldivenleri, mutfak havluları, gazeteler ve diğer eşyalar kısa sürede alev
alabilir ve bu alevler hemen yayılır. Alevler, yağ birikmiş bir aspiratöre ulaştığında daha da hızlı yayılır.
Ocağın etrafındaki alanın temiz ve düzenli tutulması gerektiğini anlatın.
Ocağı saklama alanı olarak kullanmaya alternatif olacak başka saklama çözümleri bulabilir misiniz? Aile
ve arkadaşların sırayla aspiratörü kontrol etmesi ve gerektiğinde temizlemesi iyi bir fikirdir.

Elektrikli aletleri kontrol edin
Yangınların başlıca nedeni ocaktır ama yanlış kullanıldıkları takdirde diğer elektrikli aletler de yangın
çıkarabilir. Evde yaşayan kişinin elektrikli ısıtıcıları ve diğer elektrikli aletleri güvenli bir şekilde kullanıp
kullanmadığını tespit edin. Üzerleri kapatılmış veya tozlanmış elektrikli duvar tipi ısıtıcılar ve elektrikli
radyatörler kolayca alev alabilir.
Enerji tüketimi yüksek (1 kW’tan fazla) olan aletler uzatma kablolarına takılmamalıdır. Uzatma
kablolarına aşırı yük binebilir, bu da ısınmalarına ve yangın çıkmasına neden olabilir.

Duman alarmına kulak verin
Erken uyarı, zamanında kaçma şansını artırır. Evde duman alarmları bulunduğundan ve bunların
çalışır durumda olduğundan emin olun. Evde yaşayan kişinin duman alarmını yatak odasından bile
duyabildiğinden emin olmak için deneme yapın. Duman alarmını her ay denemeyi ve pilini her yıl
değiştirmeyi unutmayın.
Ayrıca duman alarmı çalarsa evin nasıl terk edileceğini konuşun. Yangın tatbikatı yapmak da iyi bir
fikirdir. Önceden pratik yapmak, özellikle acil durumlarda çok işe yarar.

Evde yaşayan kişi yangın söndürücüyü kaldırabiliyor mu?
Yangın çıktığında ne yapmak gerekir? Bunun konuşulup planlanması, gerçekte bir yangınla başa çıkmayı
kolaylaştırır. Evde yangın söndürücü bulunduğundan ve evde yaşayan kişinin bunu kullanabildiğinden
emin olun. Her evde bir yangın söndürücü bulunması gerekir (ev tipi yangın hortumu veya yangın
söndürücü şeklinde olabilir). Yangın söndürücü çok ağırsa yangın battaniyesi veya aerosol yangın
söndürücü gibi ek bir donanım edinebilirsiniz. Ancak en önemli şeyin dışarı çıkmaları olduğunu
unutmayın.

Açık alevlerden kaçının
Çoğu şamdan ve aksesuar, mumlar için tasarlanmıştır ancak bunlar kolaylıkla tutuşabilir. Mumların
kolaylıkla tutuşabilen diğer maddelerle birlikte ne kadar tehlikeli olduğundan bahsedin. Mum ışığına
alternatif birçok güvenli seçenek vardır (ör. pille çalışan masa lambaları).

Yanan sigaralara dikkat edin
Yanan sigaralar yangın açısından çok tehlikelidir. Sigara içen yaşlılara ne zaman ve evin neresinde sigara
içtiklerini sorun. Yangın riskini azaltacak tedbirler alabilirler. Örneğin evin dışında sigara içmek ile
yatakta sigara içmenin riskleri arasında büyük fark vardır. Yangın battaniyesi de sigara nedeniyle yangın
çıkması riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
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