BSTTW Slægt Give ild Sikkerhed Liste
B Nedenstående jer vil hitte den BSTTW Slægt Give ild Sikkerhed
Liste (BFSC ). Den BFSC vil opfordre jer
mange spørgsmål og hjælp hen til belære
jer og jeres slægt hvad jer burde og burde
ikke lave. Firefighter Tommy beder om jer
hen til Behage optage den BSTTW Give
ild Sikkerhed Liste. Så er der ikke mere jer
og jeres forældre , broder og
afdelingssygeplejersken burde få samling
på , læse og besvare hver og al mulig afhøre. Næste jer og jeres
forældre burde se efter selv om du har hvilken som helst IKKE
svar. Selv om jer hitte hvilken som helst ikke svar så er der ikke
mere jer skal have a word with jeres forældre og lære hvad kan
skakmat opstille hen til lave den opgave og skabe den svare ja. Af i
orden med samt jeres forældre , broder og afdelingssygeplejersken
, jer kunne påstå en give ild sikkerhed hjem.
BSTTW Give ild Sikkerhed Liste
Besvare den liste hos jeres forældre og komme efter selv om jeres
hjem er give ild sikker.
BSTTW Give ild Sikkerhed Liste
1. Gør jeres hjem nyde ryge og give ild alarmer oven på hver jorde ?
2. Lave du har det vil sige 1 autoslukker oven på al mulig jorde i jeres hjem
?
3. Selv om du har en garage , lave du har en autoslukker i jeres garage ?
4. Gør den prima jorde i jeres hjem nyde en gennemslag monoxide skræk ?
5. Lave jeres forældre indskrive den akkumulatorer i den ryge og give ild
alarmer når først pr måned ?
6. Gør hver sig i jeres elektrisk afløb mangle flere to artikler stik i sig ?

JA

Ikke

JA

Ikke

--- Se på al i jeres elektrisk afløb i nærværelse af jer besvare indeværende
afhøre. .

7. Gør den arnested nyde en raster og den lys nyde ejerne ?
8. Er hvilken som helst elektrisk ledninger overdækket af rugs eller gå i lag

med hen til jorde eller vægge ?
--- Indeværende kunne beskadige den elektrisk ledninger.
9. Lave den ledninger oven på noget af jeres indretning bære mærke af
slitage ?
--- Indeværende er nok så betydelig fordi slidt elektrisk ledninger
kunne hidføre en give ild .
10. Lave du har en arnested i jeres hjem?
11. Selv om ja hen til afhøre #10, gør den arnested nyde en raster ?
12. Er passer til og fyrtøj holdt op fra nå til i ringe børn?
13. Er al flammable flydende i hjemmet holdt i luft sammenspist beholdere?
14. Er benzin beholdere oplagt udenpå i den hus ?
15. Er aviser og olieagtig laser ordentligt opstillet i ?
16. I den køkken , er jeres gryde ejerne , håndklæde , og anden flammable
artikler bortrejst af den komfur?
17. Lave jer forældre blive inde den køkken samtidigt med at de koge næring
?
18. Lave du har en autoslukker i den køkken ?
19. Lave jer forældre stop jer selv om jer prøve hen til leg i den køkken hvor
næring er er koge?
20. Lave jer forældre stop jer selv om jer prøve hen til leg i den køkken hvor
næring er er koge ?
BSTTW Give ild Sikkerhed Liste Fortsat
21. I . Er den afdeling omkring den vand hidsig ordentlig og ren ?
22. Er jeres grundlag garage , og attic nå organiserede og renset ofte ?
23. I Selv om en slægt medlem ryge , gør han / hun ryge hjælp den
askebæger?
24. Selv om en slægt medlem ryge , gør han / hun ikke ryge i den leje ?
25. Selv om du har ryge i hjemmet lave de altid opstille den cigaret , cigar og
piber ud ?
--- Jer kunne opståen en give ild selv om jer lave ikke opstille den
cigaret , cigar eller pibe ud i en sikker måde. Den sikker måde er hen til
altid hjælp den askebæger.
26. Lave jo og skik den Stop , Henlægge , og Gynge ?
27. Gør jeres slægt nyde en Slippe bort Agte tage afsted den hjem i tilfælde af
en give ild ?
28. Lave jer og den slægt skik den Slippe bort Agte sammen det vil sige sig
gang pr måned ?
29. Lave du har nødsituation foretage en opringning numre mærkat oven på
jeres telefon ?
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Ikke

