
HJEM GIVE ILD SIKKERHED Liste  
 

Det vil sige kvartalsvis jer burde anmelde den hjem 
give ild sikkerhed liste. Hvilken som helst spørgsmål 
at er svarede ikke burde være anmelder og 
forandringer herhjemme sætter i forbindelse hen til 
den spørgsmål burde finde sted hurtigst muligt. 
Indeværende burde hjælp jer hen til hindre give ild og 
give ild beslægtet endeligt i jeres hjem. 
 

HJEM GIVE ILD SIKKERHED Liste  
PRE - GIVE ILD PLANLÆGGELSE JA Ikke 

1. Har i planlagt og rutineret det vil sige to veje nemlig jer og jeres slægt 
medlemmer hen til rolig udgang al mulig rum i jeres hjem?  
2. Lave jer opbevare udgang sender slette i jeres hjem?  
3. Lave jer og jeres slægt medlemmer kende hvor hen til informere jeres 
give ild afdeling rask og korrekt i tilfælde af give ild?  

NAVNLIG NEMLIG BØRN  JA Ikke 

4. Lave jer skabe sig en liniere aldrig nogen sinde tage afsted ringe børn 
på egen hånd eller uopnået?  
5. Lave jer og jeres baby - siddende kende den først liniere i sikkerhed i 
give ild opståen?  
       — Blive tage ud holdbar , og lad være gå tilbage i.  

 

6. Lave jeres baby - siddende opfatte den betydning i give ild sikkerhed og 
den udgang sender jeres børn nyde planlagt?  
       — Røbe sig jeres baby - siddende den slippe bort sender af jeres 
hjem , og indrømme instruks oven på den berigtige måde hen til meddele 
en give ild.  

 

7. Lave jeres baby - siddende kende den berigtige måde hen til meddele 
en give ild?   

ARTIG RYGNING VANE  JA Ikke 

8. Er rygning i leje nøje forbudt i jeres hjem ?  
9. Lave jer altid sikre at cigaret , cigar og pibe aske er helt slukke i 
nærværelse af jer afhænde sig?   
         — Inærværelse af igangværende hen til leje , være sikker på at al 
cigaret og aske er 100% ud . 

 



10. Er passer til og fyrtøj holdt op fra den nå til i jeres børn?   
         — Opbevare passer til og fyrtøj henne ved en højde det vil sige 
højere end hvad jeres børn kunne nå til.   

 

HEDE OG KOGE  JA Ikke 

11. Er ovn , komfur og ryge piber holdt i artig lave og placeret langt nok 
bortrejst af antændelig vægge og loft i den grad at de lave ikke skabe en 
hazard?  

 

 JA Ikke 

         — Altid hjælp en arnested raster for at hindre tænde af jager.    

12. Lave du har en helårlig eftersyn i jeres hjem hede ordning ?  
         — Den er nok så betydelig hen til nyde jeres hede udstyr 
kontrollerede og renset hver år.  

 

13. Lave jer holde sig sammenspist - anbringelse beklædning hvor jer 
koge?  
14. Lave jo hvor hen til rolig stop en koge give ild?    

EL  JA Ikke 

15. Lave jo at forlængelse ledninger er aldrig nogen sinde opstille ind 
under rugs eller fanget slut nagle?   
16. Hvor den afbrydere " rejser " eller en sammenslutte slag , lave jer 
undersøge HVOR KAN DET VÆRE AT sig sket?   
17. Er den berigtige sammenslutter i hver socket i den sammenslutte 
boks?   
18. Er jeres fjernsyn nå aftræk? 
        — Jer skal indrømme luft plads omkring den TV for at hindre 
overheating.   

 

ARTIG HUSHOLDNING  JA Ikke 

19. Lave jer opbevare den attic , grundlag , skab garage og plads affald 
omkostningsfrit?   
20. Er benzin og anden flammable flydende oplagt i sikkerhed cans , og 
holdt op fra nå til i jeres børn?   
        — Sikre at disse flydende er oplagt udenpå og bortrejst af den hus i 
en selvstændig opbevaring opførelse.   

  

 
 
 
 
 


