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Определителен член Обединяван Държавник has 
определителен член висок огън смърт цена in определителен 
член индустриализирам свят. Наоколо 2 милион огнище сте 
дописник всеки година. До най-малък осемдесет на сто на цял 
огън свързан смърт срещам се in определителен член домашно 
огнище. Бисквит е определителен член олово причина на 
домашно огнище огнище in определителен член Обединяван 
Държавник. Нехаен пушек е определителен член 
първоначален причина на жилищен огън смърт. Домашно 
огнище отопление система огнище сте определителен член 
втори олово причина на огнище и огън свързан смърт. 
Единствен семейство тъгуващ за дом имам p.p. от be 
основавам към бъда до висок риск към отопление система 
огнище отколкото стая. 

Бисквит е определителен член олово причина на домашно 
огнище огнище in определителен член Обединяван 
Държавник. Нехаен пушек е определителен член 
първоначален причина Трагичен , дете причина нагоре 20,000 
къща огнище всеки година. In 2001, 493 дете ages 14 и под 
died. Определителен член статистика in определителен член 
Обединяван Държавник показвам този на определителен член 
средно число , всеки година 40,000 личен търпя a горя вреда и 
4,400 личен зар. Приблизително 100 на от that личен кой зар 
сте огън боец. Техен смърт е дължим към дълг - свързан 
случайност.  

Приготовление и обучение сте определителен член ключ 
елемент на предотвратяване огнище и огън свързан смърт. 
Planning и практик a огън избягвам път с your семейство , и 
озвучен филм към your дете наоколо какъв към очаквам in a 
огън , сте определителен член важен стъпвам към спасявам 
живея. A приготвям семейство е повече вероятен към 
избягвам unharmed. Към уча се повече , изследвам BSTTW 
Огън Сигурност Brochure по-долу. 



Избягвам Горя In Определителен член 
Кухня 

То е важен за всеки към бъда отговорен за определителен член 
сигурност на те , техен семейство и техен приятелство. 

 
Помня Определителен член Последователи: 

1. Ако ти сте бисквит , Никога напускам your печка или 
пещ unattended.   

2. Винаги държа горещ храна in определителен член 
център на определителен член маса. 

3. Ако a тиган огън срещам се , ти рамо душа то с 
определителен член капак. Ти рамо Никога употреба 
вода. Ако определителен член огън gets също голям ти 
рамо напускам определителен член домашно огнище 
веднага. 

4. Ако бисквит и определителен член масло трепвам към 
пушек , ти рамо въртя голо възвишение определителен 
член горещина.  

5.  Държа определителен член ръчка на цял на 
определителен член теменуга заострен към 

определителен член гръб на 
определителен член печка и 
вън на определителен член 
простирам се на дете. 

6. Правя Не слагам горещ пия 
или храна на маса с tablecloths 
този дете мога дърпам на. 
Дължим към определителен 
член факт този този мога 

причина храна и пия към бъда разливам causing a горя 
вреда. 

 
 



Избягвам Горя In Определителен 
член Кухня 
продължавам 

7. Ти рамо не позволявам определителен член 
дете към играя in определителен член кухня. 

8. Ти рамо не нося горещ пия или храна до дете 
и pets. Ако определителен член горещ пия 
или горещ храна падам , определителен член 
дете и pets мога търпя a горя вреда.   

9. Правя Не позволявам your дете към допирам 
или играя с кой да е чист произведение.  

10. Държа определителен член tops на цял 
flammable течност или AEROSOL съд твърдо 
затворен. Запас тях in a хладен и извор 
проветрявам площ този е далеч на много 
голямо разстояние далеч от искра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Избягвам Горя Към Определителен 
член Уста 

Цял на нас , дори родител , мога търпя горя 
от горещ храна и горещ пия. 

 
Помня Определителен член Последователи: 

 
1.  Преди giving горещ храна към a бебе или 
малък дете , ти рамо ПРОВЕРКА 
определителен член температура. 

2.  Ако определителен член кейк или кнедла е 
казан топъл , определителен член стискам 
или крем вътрешност определителен член 
кейк или кнедла мога бъда горещ. Този мога 
причина определителен член лице eating то 
към търпя a горя вреда.  

3. Към спирам горя , чакам 2 или 3 минута 
преди eating горещ храна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бъда Грижлив С Определителен член 
Microwave! 

Храна готварска печка in a microwave мога ставам много 
горещ. Определителен член външна страна на определителен 
член microwave паница или съд мога чувствувам хладен време 
определителен член доволен сте горещ. Ти трябва бъда много 
грижлив и позволявам този към хладен преди ти или your 

семейство членство отворен определителен член паница или 
съд и ям определителен член храна. Винаги помня към 

управлявам определителен член храна преди eating in ред към 
еднакъв разпределям определителен член горещина.  

 
Помня Определителен член Последователи: 

1. Единствен употреба microwave чаша , паница и 
съд към горещина определителен член храна. 

2. Don't горещина бебе храня бутилка.  
3. Бъда грижлив на popcorn bags. Определителен 

член разгорещен popcorn торба has горещ vapors 
вътрешност. Този мога причина ти или your 
семейство членство към търпя a горя кога 
определителен член торба е инструмент за 
отваряне. То е най-добър към не позволявам your 
дете към премествам определителен член торба от 
определителен член microwave. Бъда грижлив как 
ти или your дете отворен определителен член 
торба. То е най-добър към вземам определителен 
член popcorn вън на определителен член торба 
кога то пръв идвам вън на определителен член 
microwave. 

 



Бъда Грижлив С Определителен член 
Microwave 

Continued 
 

4.  След определителен член храна е топъл in 
определителен член microwave , ти рамо 
бъда грижлив отстраним и / или 

покъртителен 
определителен член 
tops. Те мога бъда 
много горещ 
causing a горя вреда. 

5. Имам your 
microwave шаря периодичен in ред към правя 
сигурен определителен член врата печат е 
движение подходящо.  

6. Единствен възрастен и teenagers рамо вземам 
определителен член горещ храна и пия вън 
на определителен член microwave за ти. 
Обучавам определителен член дете на този 
важен microwave правило. 

 
 
 
 
 



Баня Предпазливост 
Определителен член основа на определителен 

член баня мога казан оставам горещ. 
Помня Определителен член Последователи: 

  
1. A родител рамо слагам 2-3 пръст широчина на 

студен вода в определителен член баня преди 
отдавам се на определителен член горещ вода. До 

навой 
определителен 
член горещ вода in 
определителен 
член баня пръв , 
определителен 
член пластмаса и / 

или метал част на определителен член баня мога 
оставам горещ за a дълъг време дори ако студен 
вода е прибавка страничен.  

2. Преди позволявам your дете към добивам в 
определителен член баня a родител рамо не 
единствен проверка определителен член вода но 
уча определителен член дете как към извършвам 
определителен член задача. Проверка 
определителен член вода до черпак your лакът в 
определителен член бъчва за a малко втори.  

3. Правя Не слагам много горещ вода in 
определителен член баня. Този ще позволявам ти 
и your дете към не добивам горелка. 

 



Избягвам Електрически Горя 
 

Помня Определителен член Последователи: 
 

1. Никога напускам отвивам електрически кабел 
излагам. 

2. Кога завършен using определителен член желязо и 
друг електрически прилагане разединявам тях и 
позволявам определителен член тема към хладен 
преди навой тях далеч in a невредим място. 

3.  Правя Не 
слагам кой да е 
хартия , облекло 
, кърпа , тъкан 
или кой да е 
нещо този е 
flammable на 
определителен 

член електрически нагревател , електрически или 
газ печка. 

4. Ако a топя удар или a нарушител подтичвам , ти 
рамо намирам определителен член причина. Ако 
този срещам се често , ти рамо премествам 
излишък прилагане , абажур , стерео- съставна 
част , пространство нагревател etc. , от a 
нарушител in ред към спирам този от случай пак. 

5. Претоварвам окръжност , p.p. от wear вън връв и 
запушалка и висок волтаж прилагане мога 
причина огнище.  



Избягвам Електрически Горя 
продължавам 

6. Винаги употреба UL одобрявам тема и 
избягвам определителен член употреба на 
октопод запушалка. 

7. In ред към спирам огнище , ти рамо имам 
your отопление система специалист 
поддържам. 

8. Уча your дете към не слагам електрически 
жица или кабел in техен уста. Electrocution 
мога причина строг горя или смърт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цигара , Запалка & Кибрит 
 
 
 
 

Помня Определителен член Последователи: 
 

1.  Правя Не напускам грамотност цигара in an 
ashtray , на определителен 
член легло in 
определителен член кола , 
навсякъде in your 
домашно огнище , до 
работа или in a ресторант. 

2. Винаги държа запалка и кибрит вън на 
простирам се на your дете. 

3. Уча your дете не към играя с запалка или 
кибрит. Този мога трепвам a огън този мога 
разрушавам your домашно огнище и причина 
ти или your дете към търпя a горя вреда или 
смърт. 

4. Уча your дете НЕ КЪМ ИГРАЯ с запалка или 
кибрит те сте не toys.  

 
 



Избягвам Избухване 
 

Помня Определителен член Последователи: 
 

1. Ако ти имам a газ или електрически печка 
fireplace или нагревател и мириша газ или мисля 
този газ е пропускам ПРАВЯ НЕ ВЪРТЯ НА 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН Бели дробове , 

СВЕТЛИНА Цигара , УДРЯМ 
A ЗАПАЛКА ИЛИ Кибрит , 
ОТВОРЕН 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН 
ГАРАЖ ВРАТА ИЛИ 
ТРЕПВАМ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН 
Кола. Този мога причина an 
Избухване. НАПУСКАМ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН 

ДОМАШНО ОГНИЩЕ ВЕДНАГА.  
2. Ти РАМО добивам a невредим разстояние далеч 

от определителен член домашно огнище.  
3. Викам 911 за помагам. 
4. Правя не reenter определителен член 
домашно огнище до определителен член огън 
боец уведомявам ти този то е невредим.  

 
 

 



Огън Предотвратяване Пийнал 
 

Помня Определителен член Последователи: 
1. Практика заместител съвършен. Ти нужда към 
имам a Семейство Избягвам План in ред към 
добивам вън на определителен член домашно 
огнище ако там е a огън. Цял членство на 
определителен член семейство рамо практика 
няколко различен крайпътен към невредим 
напускам определителен член домашно огнище 
или чакам за определителен член пожарникар към 
помагам ти напускам определителен член 
домашно огнище. 

2. ПРАВЯ НЕ играя с кибрит и запалка. 
3.  A огън угасявам рамо единствен бъда използван 

на малък огнище. Питам 
your мастен огън отдел кой? 
огън угасявам ти рамо имам 
in your домашно огнище. 

4. Винаги имам до най-малък 1 
огън угасявам на всеки под 
на определителен член 
къща. Практика как към 
употреба то , имам 

определителен член огън угасявам разглеждам и 
държа то панделка. 

5. Пушек откривам рамо бъда настанявам in всеки 
място на определителен член къща. 

 



Огън Предотвратяване Пийнал 
Продължавам 

 
6. Проверка your пушек откривам всеки месец. 
7. Ти рамо единствен нося pajamas и нощ и 
употреба лист и облекло този сте p.t. и p.p. от 
make на памук. То е важен към избягвам 
синтетичен fibers. 

8. Ако your дрехи сте на огън “STOP , КАПКА и 
Свитък до определителен член огън е вън. 

9. Напускам колело или покъщнина in вход , 
коридор или stairwells създавам a огън 
сигурност случай. Ако a огън срещам се този 
мога правя то мъчен за ти и your семейство 
към напускам определителен член домашно 
огнище и мъчен за определителен член 
firefighters към влизам определителен член 
домашно огнище. 

  

 
 
 
 

 

 
 



 

ДОМАШНО ОГНИЩЕ ОГЪН 
СИГУРНОСТ CHECKLIST 

 
До най-малък всеки три месец ти рамо преглед 
определителен член домашно огнище огън сигурност 
checklist. Кой да е въпрос този сте отговор никакъв 
рамо бъда рецензент и промяна до домашно огнище 
разказване към определителен член въпрос рамо бъда 
p.t. и p.p. от make както скоро както възможен. Този 
рамо помагам ти към спирам огнище и огън свързан 
смърт in your домашно огнище. 
ДОМАШНО ОГНИЩЕ ОГЪН СИГУРНОСТ CHECKLIST 

PRE-FIRE PLANNING YES NO

1. Имам ти план и практика до най-малък две крайпътен за ти и your 
семейство членство към невредим излизане всеки място in your 
домашно огнище? 

 

2. Правя ти държа излизане път ясен in your домашно огнище?  
3. Правя ти и your семейство членство зная как към съобщавам your 
огън отдел негасена вар и правилен in случай на огън?  

ОСОБЕНО ЗА ДЕТЕ YES NO

4. Правя ти правя то a правило никога към напускам малък дете сам 
или unattended?  
5. Правя ти и your бебе - седене зная определителен член пръв 
правило на сигурност in огън изплуване?  
       — Добивам всеки вън постя , и don't отивам гръб in. 

 

6. Правя your бебе - седене разбирам определителен член важност на 
огън сигурност и определителен член излизане път your дете имам 
план?  
       — Показвам your бебе - седене определителен член избягвам път 
от your домашно огнище , и давам обучение на определителен член 
правилен път към съобщавам a огън. 

 

7. Правя your бебе - седене зная определителен член правилен път 
към съобщавам a огън?  

ДОБЪР ПУШЕК НАВИК YES NO

8. Е пушек in легло точен забранявам in your домашно огнище?  
9. Правя ти винаги правя сигурен този цигара , пура и тръба пепеляв  



сте пълен угасявам преди ти разполагам на тях?  
         — Преди съществуващ към легло , бъда СИГУРЕН този цял 
цигара и пепеляв сте 100% out. 
10. кибрит и запалка p.t. и p.p. от keep вън на определителен член 
простирам се на your дете?  
         — Държа кибрит и запалка до a височина този е висок отколкото 
какъв your дете мога простирам се. 

 

ОТОПЛЕНИЕ И БИСКВИТ YES NO

11. Сте пещ , печка и пушек тръба p.t. и p.p. от keep in добър 
възстановявам и поставям на място   

 YES NO

далеч на много голямо разстояние достатъчен далеч от горивен стена 
и таван така този те правя не създавам a случай?  
         — Винаги употреба a fireplace параван in ред към спирам искра от 
хвърчащ. 

  

12. Правя ти имам an годишен преглеждане на your тъгуващ за дом 
отопление система?  
         — То е много важен към имам your отопление екипировка шаря и 
чист всеки година. 

 

13. Правя ти нося як - проба облекло кога ти готвя?  
14. Правя ти зная как към невредим спирам a бисквит огън?   

електричество YES NO

15. Правя ти виждам този продължаване връв сте никога тичам под 
rugs или крив нагоре нокът?   
16. Кога определителен член нарушител " подтичвам " или a топя удар 
, правя ти изследвам ЗАЩО то случва се?   
17. Сте определителен член правилен топя in всеки кухина in 
определителен член топя кутия?   
18. Е your телевизия извор проветрявам?  
        — Ти трябва позволявам въздух пространство наоколо 
определителен член TV in ред към спирам overheating.  

 

ДОБЪР ИКОНОМ YES NO

19. Правя ти държа определителен член таван , сутерен , килер , 
гараж и двор носилка свободен?   
20. Сте петрол и друг flammable течност запас in сигурност cans , и p.t. 
и p.p. от keep вън на простирам се на your дете?  
        — Правя сигурен този тези течност сте запас външна страна и 
далеч от определителен член къща in a отделен съхранение здание.  

  

 
 



Непредвидено обстоятелство 
Процедура In Случай На A Огън 

 
Помня Определителен член Последователи: 

1. In ред към избягвам определителен член пушек ти 
трябва лежа голо възвишение на определителен 
член под. Добивам в a пълзя положение подобен 
определителен член лице in определителен член 
картина. 

2. Дишам през a мокър платно покривка your уста и 
нос. 

3. Имам a събрание място поставям на място външна 
страна определителен член къща. 

4. Ако там е a огън и / или пушек тъп your път вън , 
затварям определителен 
член врата. Слагам a 
платно наоколо 
определителен член дъно 
на определителен член 
врата и определителен 
член под. Ако ти мога 

намирам a невредим път вън , ти рамо напускам 
определителен член домашно огнище. Ако ти 
оръдие избягвам викам определителен член огън 
отдел и чакам до a прозорец така те зная ти сте in 
там. 

5. Ако определителен член огън е малък , опитвам 
навой то вън с a огън угасявам. Помня a огън 
двоен in размер всеки 3 втори. 

 



Непредвидено обстоятелство 
Процедура In Случай На A Огън 

Продължавам 
 

6.  Правя Не опитвам навой вън a голям огън , 
прав добивам вън и 
викам 911. Правя Не 
опитвам към вземам 
your личен притежание 

, вещество мога бъда 
замествам , ти и your 

семейство can’t.  
7. Опитвам не към вдишвам определителен 
член пушек и газообразен. Отровен пушек е 
смъртен. 

8. Помня практик огън сигурност то мога 
спасявам живея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какъв Към Правя За A Лице Кой Търпя A 
Горя Вреда? 

 
Помня Определителен член Последователи: 

1. Ако външна страна определителен член домашно 
огнище , определителен член личен този е на огън 
рамо Спирам , Капка и Свитък наоколо на 
определителен член земя. Ако вътрешност 
определителен член домашно огнище то p.t. от 
may бъда по-добър към употреба a черга ако 
определителен член лице оръдие правя този за те 
тогава ти рамо помагам тях. 

 

 
 
2. Ако време позволявам , ти рамо хладен голо 

възвишение определителен член горя с изобилие 
на студен вода. Ако възможен продължавам бавен 
проливен определителен член хладен вода на 
определителен член горелка площ на 
определителен член тяло за 10-15 минута. Ако кой 
да е на определителен член облекло е p.t. и p.p. от 
stick към определителен член тяло , правя не 
опитвам към премествам то. 

3. Покривам определителен член тяло с a чист лист 
или кърпа и добивам медицински отношение. 

 



Какъв Към Правя За A Лице Кой 
Търпя A Горя Вреда? 

Continued 
 

4. Ако възможен , премествам пръстен , пояс , 
гривна , верига , будно състояние , верига , 
пронизителен etc. този мога добивам p.t. и 
p.p. от stick към определителен член кожа. 

5. Правя Не прилагам крем , помада , 
обеззаразяващ , масло , мушама и лед. Правя 
Не слагам нещо на определителен член 
горелка площ изключвам a чист лист. 

6. Ако определителен член горя пришка или 
домашна работа ти рамо добивам незабавен 
медицински помощ. То уж бъда най-добър 
към имам цял горя зрител до до a доктор. 

7. По-младият слънце горя мога бъда хладен 
голо възвишение с вода и нагоре 
определителен член тезгях medication рамо 
бъда използван. Ако определителен член 
горя does не церя вътре a малко days ти мога 
липса към виждам a доктор. 

 
 
 
 



Ти мога уча се повече наоколо горя оскърбителен 
, огън сигурност и възстановяване на Burn 
Survivors Throughout The World, Inc. (BSTTW) 
internet site at www.burnsurvivorsttw.org 
 
Ако ти имам кой да е въпрос или нужда 
поддръжка ти мога допир BSTTW by email at 
bsttw@burnsurvivorsttw.org, by telephone at 866-
712-6164 or 936-647-2256 and by mail at: 
                 BSTTW 
                 16193 Lone Star Ranch Drive #102 
                 Conroe, Texas 77302 
                 USA 
 
BSTTW уж подобен към благодаря определителен 
член последователи личен за определителен член 
помагам всеки един страна към  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BSTTW през време на определителен член 
производство на определителен член BSTTW Огън 
Сигурност Coloring Книжарница. 
 
Michael Appleman: BSTTW CEO за определителен 
член English формулировка , живописен и 
определителен член творчески на BSTTW Огън 
Сигурност Coloring Книжарница. 
 
Delores Lekowski: BSTTW Доброволец и CEO на 
Определителен член Лечебен Ъгъл , за привлекателен 
част in творчески BSTTW Огън Сигурност Coloring 
Книжарница. 
 
Cindy Valavanis: BSTTW доброволец , горя оцелял и 
превеждам определителен член BSTTW Огън 
Сигурност Brochures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВТОРСКО ПРАВО И ПОЗВОЛИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ 
  

Цял съчинение , намерение , икона , музика , съименник , 
формулировка , цитирам soundtracks , цял друг материал и съобщение 
сте позволително към  Burn Survivors Throughout The World, Inc., също 
зная както BSTTW.  
Burn Survivors Throughout The World, Inc. retains 100% ownership & 
copyright.   
Ти мога употреба определителен член съобщение и певец in 
определителен член BSTTW Огън Сигурност Brochure и BSTTW Огън 
Сигурност CD за семейство и обучение цел. Ти мога не правя изобилен 
на определителен член BSTTW Огън Сигурност CD без определителен 
член p.p. от write съгласие от Burn Survivors Throughout The World, Inc.. 
Ти мога не употреба кой да е съобщение , намерение , икона , 
съименник , цитирам , музикален съчинение soundtracks или in кой да е 
музикален и / или audiovisual производство такъв както a кожица , 
телевизия показвам , обявление website videogame , или друг 
средновековен производство , без p.p. от write съгласие от Burn 
Survivors Throughout The World, Inc.. Ти мога не продавам 
определителен член BSTTW Огън Сигурност Материал включително 
определителен член BSTTW Огън Сигурност CD без p.p. от write 
съгласие от Burn Survivors Throughout The World, Inc..    
Цял копие , двоен , препродавам или традиция на определителен член 
BSTTW Огън Сигурност CD е точен забранявам. Този включвам 
творчески изобилен на определителен член BSTTW Огън Сигурност 
CD на your личен , специалист или общество CD ROM CDA DVD DVD 
- Осемнадесета буква на азбуката , кой да е форма на магнитен или 
зрителен съхранение средновековен , или in кой да е път смятам 
неподходящ до Burn Survivors Throughout The World, Inc. in съгласие с 
този споразумение , народен и международен съдебен процес.  
  
Ако ти ставам осведомен на кой да е unauthorized употреба или 
разпределение BSTTW Fire Safety Brochure and/or BSTTW Fire Safety 
CD, ти ще веднага съобщавам Burn Survivors Throughout The World, Inc. 
in writing at the address listed.       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 


