Işıklık bir kaçış
yolu değildir

Kendi dairenizde yangın veya
duman varsa?

Apartmanın antresinde yangın veya
duman varsa?
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Dışarı çıkın ve dairenizin kapısını kapatın, çünkü kapatılan kapı
dumanın merdiven boşluğuna yayılmasını önleyecektir
Anahtarınızı yanınıza alın
Mümkünse merdivenlerden aşağı kaçın
Daha sonra 1-1-2'yi arayın
Dairenin diğer sakinlerini uyarın!
İtfaiye gelene kadar dışarıda bekleyin ve neler olduğunu itfaiye
ekiplerine bildirin
Dairenizin anahtarını itfaiyeye verin

•
•

Duman veya ısı dışarı çıkmanıza engel oluyorsa, dairenizde kalın
Kapı ve pencereleri kapatın
Dumanı dairenin dışında tutmak için ön kapının altındaki boşluğa
ıslak veya kuru bir çarşaf veya bez yerleştirin
Balkona veya sokağa bakan en büyük pencereye gidin ve itfaiyenin
dikkatini çekin (örneğin, ıslık çalarak veya el sallayarak)
Aşağıya inmeye veya başka bir balkona geçmeye çalışmayın!

1-1- 2'yi arayın
Yangının nerede olduğunu ve orada sizinle birlikte kaç kişi olduğunu
açıklayın. Daha sonra itfaiyenin talimatlarını bekleyin.

Apartmanlarda sadece bir kaçış yolu vardır. Aşağı inen
sadece bir merdiven, dolayısıyla dışarı çıkmak için tek
bir yol vardır. Dahası, bu yol diğerleriyle paylaşılır.
Apartman dairelerinden birinde veya merdivenlerde
yangın çıkması durumunda doğru yaklaşıma ihtiyaç
vardır. Bu broşürde bir apartmanda yangın çıkması
durumunda elinizdeki en iyi seçeneklerin neler olduğu
gösterilmektedir.

Işıklıktan kaçmaya çalışmayın
Merdivenlerin yukarısındaki ışıklıklar kaçış yolları değildir. Işıklıklar
sadece bakım işleri için erişim olanağı sağlamak amaçlıdır ve kaçış
yolları değildir. Dahası, apartmanda ışıklıklar açılmışsa, bu durum
havalandırmayı arttırır ve bu da yangını daha da kötüleştirir.

İtfaiyenin talimatlarını uygulayın
İtfaiye bir apartmandan yangın ihbarı aldığında, yangını söndürmek
ve aynı zamanda binadaki insanları kurtarmak zorundadır. İtfaiyenin
çalışma şekli yangına bağlıdır. Durum her ne olursa olsun, mutlaka
itfaiyenin talimatlarına uyun!

Apartman

Apartman
binası
Yangın durumunda ne yapmalı

Bu broşürde ...

Önleyici tedbirler
•
•
•

Antrenin ve koridorların boş tutulduğundan emin olun
Kaçış yollarını boş tutun: Kaçış yolu üzerinde kağıt, kutu, bebek
arabası, bisiklet veya benzeri eşyalar bulundurmayın
Dairenizde düzgün çalışan bir duman sensörü olduğundan mutlaka
emin olun. Duman sensörleri, erken aşamalarında sizi yangın
konusunda uyarır. Duman sensörleri hayat kurtarabilir!
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Apartmanlarda sadece bir kaçış yolu vardır. Aşağı inen
sadece bir merdiven, dolayısıyla dışarı çıkmak için tek
bir yol vardır. Dahası, bu yol diğerleriyle paylaşılır.
Apartman dairelerinden birinde veya merdivenlerde
yangın çıkması durumunda doğru yaklaşıma ihtiyaç
vardır. Bu broşürde bir apartmanda yangın çıkması
durumunda elinizdeki en iyi seçeneklerin neler
olduğu gösterilmektedir.
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