
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 - ОГЪН PLANNING  ДА Никакъв 

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  ДА Никакъв 

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 ?  
       — Добивам всеки вън постя , и don't отивам гръб in.  

  

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

ДОБЪР ПУШЕК НАВИК  ДА Никакъв 

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% вън.  
10. Сте 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  ДА Никакъв

11. Сте пещ , печка и пушек тръба p.t. и p.p. от keep in добър 
възстановявам и поставям на място ДА Никакъв далеч на много 
голямо разстояние достатъчен далеч от горивен стена и таван така 
този те правя не създавам a случай?   

  

 ДА Никакъв

       — 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  ДА Никакъв 

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 . ДА Никакъв 

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 
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