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Sjedinjene države je najviši vatra smrt mjera in 
industrijaliziran svjetski dan. Okolo 2 milijun ognjište jesu 
koji prijavi svaki godina. Barem osamdeset postotak od svi 
vatra povezivati se smrt se pojavljuju in home.  

Kuhanje je počevši nanijeti od home ognjište in Sjedinjene 
države. Neoprezan pušenje je Primakov nanijeti od podesan 
za stan vatra smrt. Home grijanje sistem ognjište jesu drugu 
počevši nanijeti od ognjište i vatra povezivati se smrt. Sam 
obitelj home su postaviti biti at viši rizik to grijanje sistem 
ognjište nego stan. 

Tragičnost , djeca nanijeti na 20,000 kuća ognjište svaki 
godina. In 2001, 493 djeca godine 14 i pod izumro. 
statistika in Sjedinjene države pokazivanje taj na prosječan 
, svaki godina 40,000 osobni trpjeti izgorjeti rana i 4,400 
osobni kocka.   

Približno 100 od oni osobni tko kocka jesu vatra borac. 
Njihov smrt je zbog dužnost - povezivati se nesreća.  

Priprema i obrazovanje jesu ključ počevši od koji se može 
spriječiti ognjište i vatra povezivati se smrt. Planirajući i 
practicing izlaz za slučaj požara cesta sa vašim obitelj , i 
automobil koji govori u vaš djeca o što očekivati in vatra , 
jesu važan skaline to spasiti marva. spreman obitelj je više 
poput to bježati neozlijeđen. Naučiti više , istraživati 
BSTTW Vatra Sigurnost Brošura ispod. 

 
 



Izbjeći Izgorjeti In Kuhinja 
Posrijedi je važan za svatko biti odgovoran za jedan 

dan sigurnost od oni sami , njihov obitelj i njihov 
prijatelj. 

 
Sjećati se Slijedeće: 

 
1. Ako ste kuhanje , Nikada dopust tvoj peć ili 

pećnica nepraćen.   
2. Uvijek držati naljut jelo in centriranje dana stol. 
3. Ako tava vatra se pojavljuju , te bi trebao oblak 

prašine Internet sa poklopac. Te bi trebao 
Nikada iskoristiti sjaj svile. Ako vatra dobiva 
previše velik te bi trebao dopust home odmah. 

4. Ako kuhanje i ulje početak to dim , te bi trebao 
saviti grijati.  

5.  Držati hvataljka od svi dana maćuhica pointcast 
k leđa dana peć i vanjska strana dana sezanje od 

djeca. 
6. Ne baciti naljut pića ili 

jelo na žlica za juhu sa 
tablecloths taj djeca može 
vučenje na. Zbog tvornica 
taj ovaj svibanj nanijeti 
jelo i pića biti proliven 

uzrokujući izgorjeti rana. 
 



Izbjeći Izgorjeti In Kuhinja 
nastaviti, ustrajati, produživati 

7. Te bi trebao ne dopustiti djeca to u punom 
pgonu kuhinja. 

8. Te bi trebao ne prijenos naljut pića ili jelo do 
djeca i kućni ljubimci. Ako naljut pića ili naljut 
jelo jesen , djeca i kućni ljubimci može trpjeti 
izgorjeti rana.   

9. Ne dopustiti tvoj djeca to popipati ili igra sa bilo 
koji čist stvarajući.  

10. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Izbjegavanje Izgorjeti To Usta 
Svi od nas , ravan roditelji , može trpjeti 

izgorjeti from naljut jelo i naljut pića. 
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1.  Prije nego davanje naljut jelo to dijete ili malen 
dijete , te bi trebao TEST temperatura. 

2.  Ako torta ili krafna je pa ipak ogrijati , namazati 
pekmezom ili krema unutar torta ili krafna može 
vruć. Ovaj može nanijeti osoba jedući Internet to 
trpjeti izgorjeti rana.  

3. To spriječiti izgorjeti , oklijevati 2 ili 3 minuta 
prije nego jedući naljut jelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pažljivo Sa Mikroval! 
Jela kuhan in mikroval može postati vrlo naljut. 
vanjština dana mikroval zdjela ili posuda svibanj 
osjet svjež kratak vremenski razmak Sadržaj jesu 
naljut. Morate biti vrlo pažljivo i dopustiti ovaj to 

svjež prije nego te ili tvoj obitelj članstvo OpenBSD 
zdjela ili posuda i jesti jelo. Uvijek sjećati se to 
upravljati vozilom jelo prije nego jedući kako bi 

mondura raspršiti grijati.  
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1. Jedini iskoristiti mikroval igra kuglanja , zdjela i 
posuda to grijati jelo. 

2. Ne grijati dijete prehrana boca.  
3. Biti oprezan od kokice bags. zagrijan kokice 

vreća je naljut prazna uobrazilja unutar. Ovaj 
može nanijeti te ili tvoj obitelj članstvo to trpjeti 
izgorjeti našto vreća je OpenBSD. Posrijedi je 
najbolji to ne dopustiti tvoj djeca to maknuti 
vreća from mikroval. Biti oprezan kako možete 
ili tvoj djeca OpenBSD vreća. Posrijedi je 
najbolji uzeti kokice vanjska strana dana vreća 
našto Internet najprije dogoditi se vanjska strana 
dana mikroval. 

 
 



Biti oprezan Sa Mikroval  
nastaviti, ustrajati, produživati 

 
4.  Nakon jelo je ogrijati in mikroval , te bi trebao 

biti oprezan maknuti i / ili ganutljiv površinski 
sloj tla. Oni mogu biti vrlo naljut uzrokujući 

izgorjeti rana. 
5. Imati tvoj mikroval 

ček periodičan kako 
bi osigurati vrata 
tuljan je rad ispravno.  

6. Jedini odrastao i 
omladina bi trebao izaći na zrak naljut jelo i 
pića vanjska strana dana mikroval za vas. 
Podučavati božja djeca ovaj važni mikroval 
pravilo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kada Oprez 
temeljiti dana kada može pa ipak ostatak naljut. 

 
Sjećati se Slijedeće: 

  
1. roditelj bi trebao baciti 2-3 prst širina od hladni 

rat sjaj svile u kada prije nego dodajući nevolja. 
Stavljajući 
nevolja in kada 
najprije , plastika 
i / ili posuti 
tucanikom dio 
dana kada može 
ostatak naljut dug 

ravan ako hladni rat sjaj svile je dodani kasniji.  
2. Prije nego koji dozvoljava tvoj dijete da biste 

dobili u kada , roditelj bi trebao ne jedini test 
sjaj svile ali vas naučiti dijete kako to obaviti 
TaskBar. Test sjaj svile mimo ronilac tvoj pregib 
u bačva za malo onaj koji je u čemu drugi.  

3. Ne baciti vrlo nevolja in kada. Ovaj htijenje 
dopustiti te i tvoj djeca to ne opeći se. 

 
 
 

 



Izbjeći Električan Izgorjeti 
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1. Nikada dopust otkrit električan kabel izložen. 
2. Našto završiti koristeći izglačati i ostali 

električan kućni uređaji rastaviti njima 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 , električan ili blebetanje peć. 
4. Ako osigurač udarac ili izbiti potezni , te bi 

trebao protumačiti. Ako ovaj se pojavljuju 
frekventno , te bi trebao maknuti Excel kućni 
uređaji , sjenilo , stereotip sastavni dio , prostor 
grijač , i tako dalje , from izbiti kako bi spriječiti 
ovaj from dvokratan opet. 

5. Prekrcati krug , istrošen konopac i čep i povisok 
napon kućni uređaji može nanijeti ognjište.  

 
 



Izbjeći Električan Izgorjeti 
Continued 

 
6. Uvijek iskoristiti UL odobrenje stavka i izbjeći 

iskoristiti od listopad čep. 
7. Kako bi spriječiti ognjište , te trebaju imati tvoj 

grijanje sistem profesionalno održavati. 
8. Vas naučiti tvoj djeca to ne baciti električan 

poslati novac ili kabel in njihov usta. Smaknuće 
na električnoj stolici može nanijeti odrubljen 
izgorjeti ili smrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cigareta , Upaljač & Šibice 
 
 
 
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1.  Ne dopust litra cigareta in pepeljara , na krevet , 
in auto , bilo gdje u vaš 
home , na poslu ili in 
restoran. 

2. Uvijek držati upaljač i šibice 
nemoguć od tvoj djeca. 

3. Vas naučiti tvoj djeca ne to 
igra sa upaljač ili šibice. Ovaj može početak 
vatra taj svibanj razoriti tvoj home i nanijeti te 
ili tvoj dijete to trpjeti izgorjeti rana ili smrt. 

4. Vas naučiti tvoj djeca NE TO IGRA sa upaljač 
ili šibice oni su ne igračke.  

 
 
 
 
 



Izbjegavanje Eksplozija 
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1. Ukoliko imati blebetanje ili električan peć , ognjište ili grijač i miris blebetanje ili 
misliti taj blebetanje je pukotina Ne Navrnuti Radostan , STANJE Cigareta , 
UDARAC UPALJAČ ILI Šibice , OPENBSD GARAŽA VRATA ILI 

POČETAK Auto. Ovaj svibanj nanijeti Eksplozija. DOPUST HOME ODMAH.  
2. Te BI TREBAO motorizirati 

se siguran daljina daleko 
from home.  

3. Pozvati 911 za pomoć. 
4. Ne ponovno ući home do 

vatra borac informacije te da 
je siguran.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vatra Sprečavanje Savijeti 
 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1. Vježbom se usavršuje. Trebate imati Obitelj 
Bježati Planira kako bi izaći dana home ako ima 
vatra. Svi članstvo dana obitelj bi trebao 
obavljanje pojedini različit putevi to sigurno 
dopust home ili očekivati vatrogasac kako bi 
vam pomoglo dopust home. 

2. Ne igra sa uskladiti i upaljač. 
3.  vatra gasilac bi trebao jedini biti iskorišten na 

malen ognjište. Pitati tvoj 
lokalni vatra odjel što vatra 
gasilac te trebaju imati u 
vaš home. 

4. Uvijek navaliti na najmanji 
1 vatra gasilac na svaki pod 
dana kuća. Obavljanje kako 
korištenje Internet , imati 

vatra gasilac pregledan i držati Internet ispunjen. 
5. Dim otkriti bi trebao biti Installer in svaki soba 

dana kuća. 
 
 
 



 
Vatra Sprečavanje Savijeti 

Continued 
 

6. Test tvoj dim otkriti svaki mjesec. 
7. Te bi trebao jedini oblačenje pajamas i noć i 

korištenje u plahta i odjeća koji su je napravio od 
pamuk. Posrijedi je važan to izbjeći sintetika 
fibers. 

8. Ako tvoj odjeća jesu na vatra “STOP , KAP i 
Svitak do vatra je vanjska strana. 

9. Ostavljajući bikes ili namještaj in hodnik , 
hodnik ili stairwells stvoriti vatra sigurnost 
riskirati. Ako vatra se pojavljuju ovaj može 
izraditi Internet težak za vas i tvoj obitelj 
izostaviti home i težak za jedan dan firefighters 
to ulaziti home. 

  

 
 
 
 

 

 
 

 



HOME VATRA SIGURNOST  
 

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 YES NO

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 YES NO

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 YES NO

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?  
         — Before going to bed, be SURE that all cigarettes and ashes are 
100% out. 

 

10. Jesu šibice i upaljač je zadržao vanjska strana dana sezanje od tvoj 
djeca?  
         — Držati šibice i upaljač at visina taj je viši nego što tvoj djeca može 

 



sezanje. 
GRIJANJE I KUHANJE YES NO

11. Jesu industrijska peć , peć i dim cijev je zadržao in dobar utočište i 
smjestiti   

 YES NO

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. 

  

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, električnost, elektrika YES NO

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 YES NO

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.  

  

 
 
 
 
 
 



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od 
Vatra 

Sjećati se Slijedeće: 
 

1. Kako bi izbjeći dim morate odmor na pod. Ući 
gmizanje mjesto poput osoba in slika. 

2. Disati preko lapav tkanina pokrivanje tvoj usta i 
nos. 

3. Imati sastanak mjesto smjestiti vanjština kuća. 
4. Ako ima vatra i / ili dim blokovi tvoj put vanjska 

strana , ne hteti govoriti s 
kim. Baciti tkanina okolo 
dno dana vrata i pod. 
Ukoliko može nađi prema 
siguran put vanjska strana 
, te bi trebao dopust 
home. Ukoliko ne moći 

bježati pozvati vatra odjel i oklijevati mimo 
Windows na taj način oni znati ti si in ima. 

5. Ako vatra je malen , probati stavljajući Internet 
vanjska strana sa vatra gasilac. Sjećati se vatra 
duplo in određena mjera svaki 3 onaj koji je u 
čemu drugi. 

 
 
 
 



Nenadan događaj Procedura In Slučaj Od 
Vatra 

Continued 
 

6.  Ne probati promaljanje velik vatra , pravedan 
izaći i pozvati 911. Ne 
pokušati uzeti tvoj 
osobni zemljište , građa 
može biti naknađen , te i 
tvoj obitelj can’t.  

7. Probati ne to inhalirati 
dim i nalik na plin. Toksičan dim je ubitačan. 

8. Sjećati se practicing vatra sigurnost Internet 
može spasiti marva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Što učiniti Za Osoba Tko Trpjeti 
Izgorjeti Rana? 

 
Sjećati se Slijedeće: 

 
1. Ako vanjština home , osobni taj je na vatra bi 

trebao Čepljenje , Kap i Svitak okolo na 
osnovati. Ako unutar home Internet moć 
poboljšati korištenje debeo pokrivač ako osoba 
ne moći to učiniti za oni sami onda te bi trebao 
pomoć njima. 

 

 
 
2. Ako vrijeme dozvola , te bi trebao ohladiti se 

izgorjeti sa obilje od hladni rat sjaj svile. Ako je 
moguće nastaviti polako koji lije svjež sjaj svile 
na opečen područje dana tijelo za 10-15 minuta. 
Ako postoje dana odjeća je zaglavi to tijelo , ne 
pokušati maknuti Internet. 

3. Pokrivalo tijelo sa čist plahta ili ručnik i dobiti 
medicinski postupak. 

 
 



Što učiniti Za Osoba Tko Trpjeti 
Izgorjeti Rana? 

 
4. Ako je moguće , maknuti prsten , remen , 

narukvica , predsjednik , motriteljica , 
predsjednik , koji puši , itd. koji može biti uvaliti 
to ljudska koža. 

5. Ne primijeniti na krema , mast , dezinfektans , 
maslac , masna koža i led. Ne baciti išta na 
opečen područje Excel čist plahta. 

6. Ako izgorjeti žulj ili pougljeniti te bi trebao 
dobiti trenutan medicinski pomoć. Internet bi 
bilo najbolji to imati svi izgorjeti onaj koji ima 
privlačnu pojavu at mimo doktor. 

7. Maloljetnik sunce izgorjeti može biti hlađen 
dolje sa sjaj svile i na šalter medikacija bi trebao 
biti iskorišten. Ako izgorjeti ne izliječiti sa 
nekoliko dana možete ištanje vidjeti doktor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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/brochure/firesafety/colorbook.pdf 
 
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. 
 
Hector Zarate: BSTTW Volunteer, za stvarajući BSTTW 
Španjolski i Engleski jezik 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. 
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