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DEPARTMENT OF HOUSING 

Ασφάλεια Πυρκαγιάς και συναγερμοί καπνού 

Γιατί χρειάζομαι ένα συναγερμό καπνού στο σπίτι μου; 

Οι συναγερμοί καπνού βοηθούν στην προστασία της ζωής σας και της περιουσίας σας. Οι 
συναγερμοί καπνού είναι συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ανιχνεύουν καπνό και 
πυρκαγιές και ηχούν ένα προειδοποιητικό συναγερμό - για το λόγο αυτό οι συναγερμοί 
καπνού δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να καταστρέφονται. 

Όλες οι κατοικίες πρέπει να έχουν ένα συναγερμό καπνού εν λειτουργεία. 

Όταν μετακινηθείτε σε μια κατοικία του Υπουργείου Στέγασης, το Υπουργείο πρέπει να 
διασφαλίσει ότι έχει εγκατασταθεί ένας φωτοηλεκτρικός ή ενσύρματος συναγερμός 
καπνού που λειτουργεί. 

Είναι δική σας ευθύνη ως ενοικιαστής να εξασφαλίσετε ότι ο συναγερμός διατηρείται σε 
κατάσταση λειτουργίας. 

Πώς να είστε προετοιμασμένοι  

Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι πριν συμβεί κάτι και υπάρχουν μερικά απλά 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε, που θα βοηθήσουν να προστατεύσετε τον εαυτό σας  
και την οικογένειά σας. Έχοντας βεβαιωθεί ότι έχετε  συναγερμούς καπνού που 
λειτουργούν και προετοιμάζοντας ένα σχέδιο  διαφυγής πυρκαγιάς στο σπίτι μπορεί να σας 
δώσουν μια μεγαλύτερη πιθανότητα αποφυγής και διαφυγής από τις  επιπτώσεις μιας 
πυρκαγιάς. 

Πώς να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές από φωτιά  

Το Υπουργείο Οικισμού συνιστά τακτικούς και απλούς ελέγχους ασφαλείας για να 
ασφαλίσετε το σπίτι σας από φωτιά: 

 Μην καπνίζετε ποτέ στο κρεβάτι 
 Μην αφήνετε ποτέ το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη 
 Ελέγξτε τις ηλεκτρικές κουβέρτες για βλάβη (συμπεριλαμβανομένων φθαρμένων 

καλωδίων) και αντικαταστείτε τις παλιές σε τακτικά διαστήματα 

 Απενεργοποιείτε πάντα τις ηλεκτρικές κουβέρτες πριν την κατάκλιση 
 Κρατήστε τις κουρτίνες, ρούχα, τραπεζομάντιλα και κλινοσκεπάσματα μακριά από 

καλοριφέρ και κεριά 

 Εάν χρησιμοποιείτε ένα στεγνωτήριο ρούχων καθαρίζετε το φίλτρο κάθε φορά που το 

χρησιμοποιείτε 

 Χρησιμοποιείτε μόνο μία συσκευή για κάθε μπρίζα 

 Σβήστε τις συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται 

 Σβήστε πάντα κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες πριν πάτε για ύπνο ή όταν βγείτε από ένα 

δωμάτιο 

 Φυλάξτε σπίρτα και αναπτήρες σε ασφαλές μέρος μακριά από τα μικρά παιδιά 

 Ελέγξτε τους συναγερμούς καπνού κάθε μήνα πατώντας και κρατώντας πατημένο το 

κουμπί μέχρι να ηχεί 

 Αν ο συναγερμός σας δεν ηχεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο Στέγασης σας 

το συντομότερο δυνατόν 
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Προετοιμαστείτε για περίπτωση πυρκαγιάς 

• Συζητήστε με την οικογένειά σας, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών σας σχετικά 
με το τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχει πυρκαγιά 

• Τονίστε που βρίσκεται ο συναγερμός καπνού και να εξηγήσετε το τι κάνει 

• Αναπτύξτε ένα σχέδιο διάσωσης του σπιτιού - περιλαμβανομένου ένα χώρο συνάντησης 
και δύο τρόπους για να βγείτε από κάθε δωμάτιο 

• Συζητήστε και να ασκήσετε το σχέδιο με όλους στην οικογένεια και κρατήστε ένα 
αντίγραφο που είναι εύκολο να βρεθεί  

• Βεβαιωθείτε ότι τα κλειδιά για όλες τις κλειδωμένες πόρτες μπορεί να βρεθούν εύκολα  

Τι θα συμβεί εάν υπάρχει μια φωτιά στο σπίτι μου; 

• Εάν υπάρχει πυρκαγιά, καλέστε το 000. 

• Η πρώτη σας προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί ότι εσείς και η οικογένειά σας είστε 
ασφαλείς. 

• Υπάλληλοι από τη Στέγαση θα αξιολογήσουν όλες τις ζημιές στο ακίνητο για να 
διαπιστωθεί αν απαιτείται συντήρηση ή επισκευή. Οι ενοικιαστές θα μετακινηθούν έως 
ότου αυτό ολοκληρωθεί και θα ειδοποιηθείτε όταν είναι ασφαλές να εισέλθετε εκ νέου 
το ακίνητο. 

Πως θα αντιμετωπίσω μια πυρκαγιά; 

• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά 

• Βγείτε έξω όσο το δυνατό πιο γρήγορα και τηλεφωνήστε στο 000  

• Μην πηγαίνετε πίσω στο εσωτερικό για να σώσετε τα υπάρχοντά σας 

• Αν υπάρχει καπνός, καλύψτε τη μύτη και το στόμα σας με ένα πανί και μείνετε κοντά 
στο πάτωμα 

• Αν μια πυρκαγιά ξεκινήσει στο σπίτι ή το διαμέρισμά σας , φύγετε αμέσως και κλείστε 
την μπροστινή πόρτα σταθερά, χρησιμοποιήστε τα πλησιέστερες σκάλες για να φτάσετε 
το ισόγειο και μην χρησιμοποιήσετε ποτέ έναν ανελκυστήρα, αν υπάρχει πυρκαγιά 

• Αν μια πυρκαγιά ξεκινάει σε άλλο διαμέρισμα ή σε έναν κοινό χώρο, βγείτε από το κτίριο, 
αν είναι ασφαλές 

• Εάν δεν είναι ασφαλές να φύγετε, τηλεφωνήστε στο 000 να τους πείτε τη θέση σας, 
μείνετε στην συσκευή σας και κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας για να κρατήσετε 
τον καπνό έξω 

• ‘Άτομα που κοιμούνται βαριά, όπως τα παιδιά και όσους επηρεάζονται από το αλκοόλ ή 
τα ναρκωτικά, δεν μπορούν να ακούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, έτσι μπορεί να 
χρειαστεί να προσφέρετε βοήθεια 

• Εάν ένα μέλος της οικογένειας έχει ένα πρόβλημα με την ακοή ή την κινητικότητα του, 
ορίσετε κάποιον να τους βοηθήσει. 

 Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx. 

http://pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx

