HOME VATRA SIGURNOST
CHECKLIST
Barem svaki tri mjesec te bi trebao ponovo
ispitivanje home vatra sigurnost checklist. Bilo koji
pitanje koji su odgovoriti nijedan bi trebao biti
pregledan i Chanel kod kuće vezanih za pitanje bi
trebao biti je napravio što prije. Ovaj bi trebao pomoć
te to spriječiti ognjište i vatra povezivati se smrt u vaš
home.
HOME VATRA SIGURNOST CHECKLIST
PRE - VATRA PLANIRAJUĆI

DA Nijedan

1. Jeste li planira i izvježban barem dva putevi za vas i tvoj obitelj
članstvo to sigurno izlaz svaki soba u vaš home?
2. Da li vi držati izlaz cesta jasan u vaš home?
3. Da li vi i tvoj obitelj članstvo znati kako to objaviti tvoj vatra odjel brzo i
korektno in slučaj od vatra?

NAPOSE ZA DJECA

DA Nijedan

4. Da li vi izraditi Internet pravilo nikada izostaviti sitnež sam ili nepraćen?
5. Da li vi i tvoj dijete - sjedilac znati najprije pravilo od sigurnost in vatra
nenadni događaji?
— Dobiti svatko vanjska strana brz , i ne ići leđa in.
6. Obaviti tvoj dijete - sjedilac shvatiti važnost od vatra sigurnost i izlaz
cesta tvoj djeca imati planira?
— Pokazivanje tvoj dijete - sjedilac bježati cesta from tvoj home , i
popuštanje naredbe na ispraviti put to izvještaj vatra.
7. Obaviti tvoj dijete - sjedilac znati ispraviti put to izvještaj vatra?

DOBAR PUŠENJE HALJA
8. Je pušenje in krevet točno zabranjen u vaš home?
9. Da li vi uvijek osigurati taj cigareta , cigara i cijev prah i pepeo jesu
potpuno ugašen prije nego te raspolagati njima?
— Prije nego idući u krevet , biti SIGURAN taj svi cigareta i prah i
pepeo jesu 100% vanjska stranat.
10. Jesu šibice i upaljač je zadržao vanjska strana dana sezanje od tvoj

DA Nijedan

djeca?
—Držati šibice i upaljač at visina taj je viši nego što tvoj djeca može
sezanje.

GRIJANJE I KUHANJE

DA Nijedan

11. Jesu industrijska peć , peć i dim cijev je zadržao in dobar utočište i
smjestiti daleko dosta daleko from goriv zidni i strop tako da mogu ne
stvoriti riskirati?
--- Uvijek iskoristiti ognjište zaslon kako bi spriječiti iskriti se from
letenje.
DA Nijedan

12. Da li vi imati godišnji nadziranje od tvoj home grijanje sistem?
— Posrijedi je vrlo važan to imati tvoj grijanje oprema ček i čistač
svaki godina .
13. Da li vi oblačenje pripijen - pristao odjeća našto te skuhati?
14. Da li vi znati kako to sigurno čepljenje kuhanje vatra?

ELEKTRICITET

DA Nijedan

15. Da li vi vidjeti taj protezanje konopac jesu nikada trčanje pod rugs ili
kukast na nokat?
16. Našto izbiti " potezni " ili osigurač udarac , da li vi istraživati ZAŠTO
Internet dogoditi se?
17. Jesu ispraviti osigurač in svaki rupa in osigurač kutija ?
18. Je tvoj televizija kvalitetno zračiti ?
— Morate dopustiti zrak prostor okolo TV kako bi spriječiti
pregrijavanje.

DOBAR GOSPODARSTVO
19. Da li vi držati potkrovlje , podrum , izba , garaža i mjera za duljinu
nosila slobodan ?
20. Jesu gazolin i ostali gorivni tekućina priče u sigurnosti cans , i je
zadržao nemoguć od tvoj djeca ?
— Osigurati taj te tekućina jesu priče vanjština i daleko from kuća in
odijeljen priče zgrada .

DA Nijedan

