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Hi , Ime mi je Tommy. Kako se 
zoveš? Ja sam broj je neki pas 
firefighter. Izgorjeti Preživjeli Kroz 
sve Svjetski dan , Inc. BSTTW ) je je 
pitao mene to pomoć vas naučiti o 
vatra sigurnost. Vatra Sigurnost je vrlo 
važan in koji se može spriječiti 

ognjište i izgorjeti ozljede.  

Kao te i tvoj roditelji čitanje brošura te htijenje nađi 
prema mnogobrojan slikovit. Pitati tvoj roditelji to 
tisak slikovit na taj način možete koristiti tvoj krejon 
to boja njima. Možete isto tako pitati tvoj roditelji to 
preuzimanje datoteka i tisak Izgorjeti Preživjeli Kroz 
sve Svjetski dan , Inc. Vatra Sigurnost Boja Knjiga. 
Ovaj htijenje dopustiti te to imati zabava boja slikovit 
i u isto vrijeme naučiti o vatra sigurnost. 

Svaki godina skoro 100,000 djeca početak ognjište. 
Ognjište nanijeti svojstvo šteta , ozljede i smrt. O 
firefighters kocka svaki godina težak to spasiti narod 
koji su in vatra.  

Početak ognjište je vrlo opasan. Osigurati vatra 
sigurnost pravilo jesu bitak izvježban kod kuće i 
škole. Posrijedi je vrlo važan za vas to slušajte tvoj 
roditelji i vas naučiti. Obaviti što ti si je rekao kao 
brzo kao moguć tijekom vatra svrdlo. Ovaj htijenje 
pomoć vi naučite kako to sigurno dopust tvoj kuća ili 



škole. Ako ima vatra , sastati se tvoj obitelj ili vas 
naučiti vanjština at naročit mjesto taj tvoj roditelji ili 
vas naučiti imati naimenovan.  

najbolji put to ne postati žrtva to vatra će biti naučite 
kako ne početak ognjište. BSTTW Djeca & 
Neiskusan Teenager Vatra Sigurnost Brošura je 
dizajniran za pomoć te i tvoj obitelj naučiti kako o 
vatra sigurnost. Vatra sigurnost vas naučiti te vas 
naučiti te , tvoj obitelj i prijatelj biti vatra siguran i 
živ čeznuti život.  

 
Boja Vatrogasac na taj način on je gotovs za 

napraviti njegov posao. 



 

 
 



Siguran In Kuhinja 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 
1. Našto kuhanje in kuhinja , 

uvijek imati odrastao sa vašim.  
2. Te bi trebao u punom pgonu 

kuhinja. 
3.  Ne popipati maćuhica. Oni 

mogu vruć i izgorjeti 
tvoj tijelo.  

4.  Ne prijenos naljut 
pića ili naljut jelo. 
Dopustiti tvoj 
roditelji , brat i sestra 
za napraviti taj za 
vas. 

5. Ne dobiti do mikroval našto posrijedi je okrenut 
na.  

6. Imati tvoj roditelji , stariji brat , sestra uzeti 
naljut jelo i pića vanjska strana dana mikroval za 
vas. 

 
 
 



Sigurnost Našto Jedući 
Svi od nas , ravan roditelji , može trpjeti 

izgorjeti from naljut jelo i naljut pića. 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 
1. naljut jelo bi trebao ponestati 

kraj dana stol.  
2.  Ne popipati naljut pića ili jelo. 

Ovaj je jer to može 
naići na te i drugi. 
Ovaj može nanijeti 
izgorjeti rana ili smrt. 

3. tvoj jelo to svjež za 2 
3minutes prije nego 
jedući. Ovaj htijenje 
spriječiti te to izgorjeti tvoj usta. 

 

 
 
 



Connect The Numbers on the Fire Truck 
 

 Kao Mama ili Tata to ugoditi tisak 
ovaj stranica. Povezivanje mnoštvo na 
vatra natovariti i ukoliko će poput 
možete boja vatra natovariti.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kada Oprez 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 
1.  pustiti tvoj majka , predak znati 

taj te će voljeti kupati se prije 
nego te ući kada.  

2. Ne ući kada sa roditelj umjesto. 
3. Te bi trebao pitati tvoj roditelj , 

stariji brat ili sestra staviti 2 ili 3 
palac od hladni rat sjaj svile u kada prije nego 
dodajući nevolja. Ako nevolja je uliti kada 
najprije , plastika i posuti tucanikom dio dana 
kada može zustaviti naljut dug ravan ako hladni 
rat sjaj svile je dodani kasniji. Ako sjaj svile je 
previše naljut i te ući kada , te mogao izgorjeti te 
tijelo.  

4.  Prije nego uzimajući in kada , dopustiti tvoj 
roditelj , stariji brat , sestra to vas naučiti kako  

 
 
 
 

 
 



Kada Oprez  
nastaviti, ustrajati, produživati 

 
isprobati temperatura dana sjaj svile. Ovaj je 
ispunjavanja mimo ronilac tvoj pregib u sjaj svile 
za malo onaj koji je u čemu drugi. 
5. Te bi trebao uvijek ulaziti leđa dana kada. Amo 

te htijenje biti in hladnjak sjaj svile. Ovaj 
htijenje pomoć te spriječiti izgorjeti. 

6. Ne baciti vrlo nevolja in kada. Vrlo nevolja 
može nanijeti izgorjeti. 

7. Nikada Grubo postupati in kada. Te , netko 
drugi može dobiti nanositi povredu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dim Otkriti 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 
1.  dim otkriti je vrlo važan.  
2. Dim otkriti reći te ima je dim 

prije nego vatra izgorjeti 
vanjska strana od ugovor. 

3. Osigurati odrastao testovi dim 
otkriti više puta. Mnogobrojan dim otkriti 
funkcionirati sa baterija. dim otkriti baterija 
bi trebao biti naknađen dvaput godina. 
Našto baterija umre dim otkriti htijenje 
funkcionirati.  

4. Imate li... dim otkriti vanjština koji spava 
područje od tvoj home?  

5. Pristojan pitati odrastao to čist tvoj dim 
otkriti pravilan. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



Izbjeći Električan Izgorjeti 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 
1.  Nikada dopust otkrit električan 

kabel i poslati novac izložen. 
2. Te bi trebao uvijek rastaviti svi 

električan kućni uređaji i dopustiti 
stavka to svjež prije nego 
stavljajući njima daleko in 
siguran mjesto. 

3.  Ne baciti bilo 
koji papir , 
odjeća , ručnik , 
fina tkanina ili 
bilo koji 
predmet taj je 

gorivni na električan grijač 
ili električan i blebetanje 
peć. 

4. Ne popipati električan 
poslati novac i kabel. 

5. Ne baciti električan poslati novac ili kabel u vaš 
usta. Ovaj može nanijeti vrlo loš izgorjeti i 
moguće smrt.  



 
 
 
 
 
 
 



 Cigareta , Upaljač & Šibice 
 
 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

1. Ukoliko nađi prema litra cigareta bilo 
gdje in ili vanjština Ne popipati 
Internet. Pitati odrastao staviti cigareta 
vanjska strana na taj način vatra ne 
početak.  

2. Ne igra sa šibice. 
3. Ukoliko nađi prema šibice ili upaljač , te bi trebao 

reći odrastao. 
4. Nemamo prijatelj tko igra sa šibice ili upaljač. Oni 

svibanj početak ognjište , razoriti home , nanositi 
povredu oni sami i mnogobrojan ostali narod. 
Posrijedi je najbolji to izostati from njima.  

5.  Ukoliko vidjeti ostali igranje sa šibice ili upaljač te bi 
trebao reći odrastao. Ovaj svibanj spasiti 
mnogobrojan marva i svojstvo. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



Moguć Eksplozija 
Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 

Slijedeće: 
 

1.  Pitati tvoj roditelji ukoliko imati blebetanje ili 
električan peć , ognjište ili grijač 
in kuća. Ako oni ono što je 

kazano da , i 
te miris 
blebetanje Ne 
Navrnuti 
RADOSTAN ILI IŠTA TAJ 
JE Električan. Ovaj može 
nanijeti vatra.  

2.  Izaći ODMAH. 

3. POZVATI 911 FROM 
VANJŠTINA KUĆA. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Moguć Eksplozija  
 

nastaviti, ustrajati, produživati 
 

dopust kuća ili zgrada. Neki obitelj član ili osoba in 
kuća ili zgrada bi trebao biti in naboj od pozvati 
vatra odjel. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vatra Sprečavanje Savijeti 
Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se Slijedeće: 
1. Vježbom se usavršuje. Te i tvoj obitelj bi 

trebao planira put vanjska strana dana 
home in slučaj od vatra. Svi članstvo dana 
obitelj bi trebao obavljanje dva ili tri 
različit putevi to sigurno dopust home. 
Morate isto tako učiti najbolji put to 
očekivati vatrogasac ukoliko ne moći izaći 
dana home tijekom vatraVježbom se 
usavršuje. Te i tvoj obitelj bi trebao planira put vanjska 
strana dana home in slučaj od vatra. Svi članstvo dana obitelj 
bi trebao obavljanje dva ili tri različit putevi to sigurno 
dopust home. Morate isto tako učiti najbolji put to očekivati 
vatrogasac ukoliko ne moći izaći dana home tijekom vatra. 

2.  Uvijek navaliti na najmanji 1 vatra gasilac na svaki pod 
dana kuća. Ovaj mogao pomoć te staviti vanjska strana 

malolitražan vatra. 
3. dim otkriti bi trebao biti in svaki soba 

dana kuća. 
4. Posrijedi je važan to jedini oblačenje 

pajamas i noć i korištenje u plahta i 
odjeća koji su je napravio od pamuk.  

5. Držati površinski sloj tla od svi gorivni tekućina ili 
AEROSKOPIJA posuda tvrtka zaključan. Priče njima in 
svjež i kvalitetno zračiti područje taj je daleko from iskriti 
se.   

 

     



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od Vatra 
 

Firefighter Tommy Asks Te To Sjećati se 
Slijedeće: 

 

1.  Te i tvoj obitelj morati razviti 
Bježati Planira i obavljanje planira 
mnogobrojan vrijeme.  

2. Uvijek pripremiti 2 putevi vanjska 
strana dana home in slučaj od vatra. 
Ovaj htijenje popuštanje te bolji 
Chanel od ostavljajući home 
sigurno.  

 
 
 
 
 
 



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od Vatra 
nastaviti, ustrajati, produživati 

 
3. Jedanput ti si vanjska strana dana home Ne ići 

leđa unutar. Morate oklijevati vanjština za tvoj 
obitelj i firefighters.  

4. Našto te čuti dim otkriti te bi trebao dopust 
home. Mnogobrojan vrijeme narod ne vidjeti 
vatra do vatra postati prejak i oni mogu ne 
dopust home. 

5.  Kako bi izbjeći dim morate zustaviti do pod. Ući 
gmizanje mjesto poput osoba in slika.  

 
 

 
 
 
 
6. Disati preko lapav tkanina taj je pokrivanje tvoj 

usta i nos.  
7. Ako ima vatra i / ili dim blokovi put vanjska 

strana , morate ne hteti govoriti s kim. Baciti 
tkanina okolo dno dana vrata i pod. Ovaj htijenje 
pomoć smanjiti brzinu dim from dolazak u soba. 
Ako ima vatra i / ili dim blokovi put vanjska 
strana , morate ne hteti govoriti s kim. Baciti 
tkanina  



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od Vatra 
nastaviti, ustrajati, produživati 

 
okolo dno dana vrata i pod. Ovaj htijenje smanjiti 
brzinu dim from dolazak unutar soba. Ukoliko 
može nađi prema siguran put vanjska strana , te bi 
trebao dopust home. Ukoliko ne moći bježati 
pozvati vatra odjel i oklijevati. 
8. Ako ste in soba taj ima Windows pmagati kome 

Windows ali ne OpenBSD Internet osim ako 
soba je ispunjen sa dim. Očekivati firefighter 
kako bi vam pomoglo dopust.  

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od Vatra 
nastaviti, ustrajati, produživati 

 
9. Ako vatra je malen i ne električan , probati 

stavljajući Internet vanjska strana sa vatra gasilac 
ili sjaj svile 

10. Ne pokušati istjerati velik ili jak vatra. Ako 
vatra je jak ili velik , 
Internet bi bilo siguran za 
vas i obitelj izostaviti home 
i pozvati vatra odjel. 
Probati ne to inhalirati dim 
i nalik na plin. dim može 
nanijeti smrt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Što učiniti Za Osoba Tko Trpjeti 
Izgorjeti Rana? 

Firefighter Tommy Asks Te To 
Sjećati se Slijedeće: 

1. osoba taj je na vatra bi trebao 
Čepljenje , KAP i SVITAK SDR . 
slika ispod htijenje pomoć te 

naučiti kako za napraviti taj. Ako osoba ne moći 
SDR , onda te bi trebao ponuditi Čepljenje , 
KAP i Svitak. Ovaj htijenje ponuditi spasiti 
osoba život. 

2. Nakon vatra je vanjska strana ukoliko imati 
vrijeme prije nego član pomoćnog medicinskog 
osoblja stići , te bi trebao ohladiti se izgorjeti sa 
obilje od hladni rat sjaj svile. Polako pljusak 
svjež sjaj svile na opečen područje dana tijelo za 
10-15 minuta. Ako postoje dana odjeća je 
zaglavi to ozlijeđen osoba , ne pokušati maknuti 
Internet. 



Što učiniti Za Osoba Tko Trpjeti 
Izgorjeti Rana? 

nastaviti, ustrajati, produživati 
3. Pokrivalo tijelo sa čist plahta ili ručnik i dobiti 

trenutan medicinski postupak. 
4. Ne baciti krema , mast , dezinfektans , maslac , 

masna koža i led.  
5. Ne baciti išta na opečen područje Excel čist 

plahta. 
 

 



 
BSTTW Obitelj Vatra Sigurnost  

Ispod te htijenje nađi prema BSTTW Obitelj 
Vatra Sigurnost Checklist BFSC ). BFSC 
htijenje pitati te mnogobrojan pitanje i 
ponuditi vas naučiti i tvoj obitelj što te bi 
trebao i bi trebao ne odazvati se. Firefighter 
Tommy asks te to Ugoditi tisak BSTTW 
Vatra Sigurnost Checklist. Onda te i tvoj 
roditelji , brat i sestra bi trebao sabrati , 



čitanje i odgovoriti svaki i svaki pitanje. Sljedeći te i tvoj roditelj 
bi trebao vidjeti ukoliko imati bilo koji NIJEDAN odgovoriti. 
Ukoliko nađi prema bilo koji nijedan odgovoriti onda morate 
naprodikovati tvoj roditelj i učiti što može bude učinjeno kako bi 
škripac problem i izraditi odgovoriti da. Mimo rad zajedno sa tvoj 
roditelji , brat i sestra , možete održavati vatra sigurnost home. 

BSTTW Obitelj Vatra Sigurnost Checklist 
Odgovoriti checklist sa vašim roditelji i otkriti ako tvoj home je vatra siguran. 

  BSTTW Obitelj Vatra Sigurnost Checklist YES NO
1. Da li vaš home imati dim i vatra alarm na svaki pod?   
2. Da li vi navaliti na najmanji 1 vatra gasilac na svaki pod od tvoj 

home? 
  

3. Ukoliko imati garaža , Imate li... vatra gasilac u vaš garaža?   
4. Se vrhu pod od tvoj home imati ugljični monoksid alarm?   
5. Obaviti tvoj roditelji ček tući in dim i vatra alarm jedanput mjesečno?   
6. Se svaki neki od tvoj električan izlaz imati nema više nego dva stavka 
čep u njima? 
        --- Pogledati svi od tvoj električan izlaz prije nego te odgovoriti ovaj 
pitanje. 

  

  YES NO
7. Se ognjište imati zaslon i svijećnjak imati držalac?   
8. Jesu bilo koji električan konopac ogreznuo rugs ili priljepuša to pod ili 

zidni?  
         --- Ovaj može šteta električan konopac.  

  

9. Obaviti konopac na bilo koji od tvoj kućni uređaji pokazivanje 
potpisati od oblačenje i suza?  
         --- Ovaj je vrlo važan jer nošen električan konopac može nanijeti 
vatra. 

  

 

 

 

10. Imate li... ognjište u vaš home?     
11. Ako da to pitanje #10, se ognjište imati zaslon?     
12. Jesu šibice i upaljač je zadržao nemoguć od sitnež?   
13. Jesu svi gorivni tekućina in home je zadržao in zrak pripijen posuda?   
14. Jesu gazolin posuda priče vanjština dana kuća?   
15. Jesu novine i uljevit rags ispravno raspoložen od?   
16. In kuhinja , jesu tvoj lončić držalac , ručnik , i ostali gorivni stavka 

daleko from peć? 
  

17. Da li vi roditelji zustaviti in kuhinja kratak vremenski razmak oni 

 

 

 

 



pripremiti jelo?  
18. Imate li... vatra gasilac in kuhinja?   
19. Da li vi roditelji čepljenje te ukoliko pokušati u punom pgonu kuhinja 

našto jelo je bitak kuhan? 
  

20. Imate li... dim otkriti vanjština koji spava područje od tvoj home?   
 BSTTW Vatra Sigurnost Checklist Nastaviti YES NO

21. Je Sekcija 1 okolo sjaj svile grijač red i čist?   
22. Je tvoj podrum , garaža , i potkrovlje kvalitetno organski i čistač više 

puta? 
  

23. Ako obitelj član dim , se on / ona dim iskoristiti pepeljara?   
24. Ako obitelj član dim , se on / ona ne dim in krevet?   
25. Ukoliko imati dim in home obaviti oni uvijek baciti cigareta , cigara i 

cijev vanjska strana? 
            --- Možete početak vatra ukoliko to učinite ne baciti cigareta , 
cigara ili cijev vanjska strana in siguran put. siguran put je to uvijek 
iskoristiti pepeljara. 

  

26. Da li vi znati i obavljanje Čepljenje , Kap , i Svitak?   
27. Da li vaš obitelj imati Bježati Planira izostaviti home in slučaj od 

vatra? 
  

28. Da li vi i obitelj obavljanje Bježati Planira zajedno barem neki vrijeme 
mjesečno? 

  

29. Da li vi imati nenadan događaj telefon mnoštvo naljepnica na tvoj 
telefon? 

  

         Obitelj Je Siguran & Vanjština Home 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Možete učiti više o vatra sigurnost mimo boja BSTTW 
Vatra Sigurnost Boja Knjiga i molba tvoj majka i predak 
pitanje. Pitati tvoj roditelji to preuzimanje datoteka 
BSTTW Vatra Sigurnost Boja Knjiga at 
www.burnsurvivorsttw.org/ 
 
Ukoliko imati bilo koji pitanje ili potreba podrška BSTTW 
, pitati tvoj roditelji to kontakt BSTTW mimo elektronička 
pošta 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 
 
Svi obavijest opskrbljen mimo Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. (BSTTW) bi trebao ne 
biti protumačiti kao Medicinski Savjet za , Dijagnoza 
ili Postupak. Za Medicinski Savjet za , Dijagnoza ili 
Postupak , molimo pogledajte slab zdravlje i ili 
duševni zdravlje briga za davatelj mrežne usluge. 
 
 
 
 
 
 



BSTTW će voljeti hvala slijedeće osobni i tvrtke za jedan dan 
pomoć svaki neki žrtva BSTTW danju proizvodnja dana BSTTW 
Vatra Sigurnost Brošura. 
 
Michael Appleman: BSTTW CEO za jedan dan Engleski jezik 
riječ , slikovit i stvaranje dana BSTTW Vatra Sigurnost Brošura. 
 
Delores Lekowski: BSTTW Volunteer and CEO of The Healing 
Angles, for za uzimanje dio in stvarajući BSTTW Vatra Sigurnost 
Brošura. 
 
Cindy Valavanis: BSTTW Dobrovoljac i izgorjeti onaj koji ostaje 
poslije čije smrti tko je uzeo dio in prevođenje BSTTW Vatra 
Sigurnost Brošura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
AUTORSKO PRAVO I DOZVOLJAVAJUĆI OBAVIJEST 
  

Svi sastavljanje , crtati , ikona , glazba , imenjak , riječ , citati , 
zvučni zapis , svi ostali materijalan i obavijest jesu slab to Izgorjeti 
Preživjeli Kroz sve Svjetski dan Inc. , isto tako znati kao BSTTW. 
Izgorjeti Preživjeli Kroz sve Svjetski dan , Inc. čvrsto držati 100% 
posjedovanje & autorsko pravo. Možete iskoristiti obavijest i 
pjevač in BSTTW Vatra Sigurnost Brošura i BSTTW Vatra 
Sigurnost CD za obitelj i obrazovni namjera. Možete ne izraditi 
kopiran dana BSTTW Vatra Sigurnost CD sa napisan privola from 
Izgorjeti Preživjeli Kroz sve Svjetski dan , Inc. Možete 
neupotrbljivo bilo koji obavijest , crtati , ikona , imenjak , citati , 
glazbeni komad sastavljanje , zvučni zapis ili in bilo koji glazbeni 
komad i / ili audiovizualan proizvodnja kao što je tanka kožica , 
televizija pokazivanje , oglas , website videogame , ili ostali 
sredstva proizvodnja , sa napisan privola from Izgorjeti Preživjeli 
Kroz sve Svjetski dan , Inc. Možete ne prodati BSTTW Vatra 
Sigurnost Materijalan uključujući BSTTW Vatra Sigurnost CD sa 
napisan privola from Izgorjeti Preživjeli Kroz sve Svjetski dan , 
Inc. Svi povođenje , duplicirati reselling ili trgovanje dana BSTTW 
Vatra Sigurnost CD je točno zabranjen. Ovaj uključiti stvarajući 
kopiran dana BSTTW Vatra Sigurnost CD na tvoj osobni , koji se 
odnosi na zvanje ili poduzeće CD - ROM CDA DVD DVD R , bilo 
koji formalan od magnetski ili očni nosač pohrane , ili kakogod 
smatran inappropriate mimo Izgorjeti Preživjeli Kroz sve Svjetski 
dan , Inc. u skladu s ovaj sporazum , narodni i međunarodan 
zakoni. Ukoliko postati svjestan od bilo koji neovlašten iskoristiti 
ili distribucija dana BSTTW Vatra Sigurnost Brošura i / ili 
BSTTW Vatra Sigurnost CD , te će odmah objaviti Izgorjeti 
Preživjeli Kroz sve Svjetski dan , Inc. napismeno at adresa popisni. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 


