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Zeskanuj lub przejdź
do fdnysmart.org,
aby obejrzeć
wideo i dowiedzieć
się więcej!

Pamiętaj: Obserwuj @FDNY, aby uzyskać więcej wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa!
FDNY Smart to inicjatywa FDNY Foundation i jej partnerów.
Dowiedz się więcej na stronie fdnyfoundation.org

Nagłe wypadki i gaśnice

Zadzwoń pod 911
każdym przypadku zagrożenia życia lub mienia, w tym pożarów, dymu,
W
zapachów gazu lub nagłych wypadków medycznych zadzwoń pod 911. Pod 911
trzeba dzwonić szybko, ponieważ sytuacja może się nagle pogorszyć.
Dzwoniąc pod 911…
• Zachowaj spokój. Wiedz, gdzie się znajdujesz. Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś,
poszukaj budynków, punktów orientacyjnych i znaków drogowych.
• Odpowiadaj na pytania dyspozytora. Twoje odpowiedzi pomogą określić rodzaj
potrzebnej pomocy i kto powinien zostać wysłany do jej udzielenia.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami. Dyspozytor jest przeszkolony i wyjaśni,
jak powinna wyglądać pierwsza pomoc, podczas oczekiwania na przybycie
ratowników.

Gaśnice
rzenośne gaśnice mogą ważnym elementem bezpieczeństwa
P
w domu. Co najważniejsze, użytkownicy muszą zrozumieć, jak i
kiedy trzeba jej użyć. Nieprawidłowe użycie może doprowadzić do

rozprzestrzeniania się ognia, powodującego poważne urazy lub śmierć.
Do powstania pożaru potrzebne są paliwo, tlen i wysoka temperatura.
Stosowana właściwie gaśnica ma odpowiedni środek, który ochłodzi
spalające się paliwo lub usuwa tlen, aby ogień nie mógł dalej płonąć.
Odpowiedni rodzaj gaśnicy musi być używany do odpowiedniego
rodzaju pożaru. Przenośne gaśnice są klasyfikowane do stosowania
w niektórych rodzajach pożarów i oceniane pod kątem względnej
skuteczności gaszenia. Istnieją trzy klasy gaśnic. Klasa A jest
przeznaczona do gaszenia zwykłych materiałów palnych (drewno,
papier), klasa B jest przeznaczona do gaszenia smaru, benzyny i
olejów. Klasa C jest przeznaczona go gaszenia pożarów przewodów
elektrycznych. Innych klas gaśnic można używać do wszystkich
rodzajów pożarów. Gaśnica klasy 2-A:10-B:C jest odpowiednia do gaszenia pożarów
wszystkich klas. Należy uważnie przeczytać wskazówki producenta.
Gaśnice muszą być zawieszane na uchwytach dostarczonych przez producenta lub
umieszczane na dostępnej półce z instrukcją obsługi skierowaną na zewnątrz.
Używając gaśnicy, pamiętaj, aby użyć akronimu PASS (Pull, Aim, Squeeze and Side to
Side Motion [pociągnij, skieruj, naciśnij i ruch z boku na bok]).

Pamiętaj: Dzwoń pod numer 911 tylko w nagłych wypadkach!
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Najważniejsze punkty w planowaniu ewakuacji

Zadbaj o dobry stan czujników dymu/CO
prawne czujniki dymu i tlenku węgla
S
(CO) ratują życie tobie i twoim
bliskim dzięki szybkiemu ostrzeganiu

Przykład alarmu
z zamkniętą
10-letnią baterią.

Fakt
W ostatnich
latach 70%
wypadków
śmiertelnych
nastąpiło
w domach,
w których
nie było
sprawnych
czujników
dymu/tlenku
węgla.
Ryzyko zgonu
w pożarze
zmniejsza
się o połowę,
gdy w domu
są sprawne
czujniki dymu/
tlenku węgla.

o zagrożeniu. Ogień szybko się
rozprzestrzenia, a tlenek węgla jest
cichym zabójcą.
Sprawne czujniki są najważniejszym
elementem planu ewakuacji.
• Upewnij się, czy masz odpowiedni
typ czujnika. Czujniki muszą być
zatwierdzone przez Underwriters
Laboratories (sprawdź, czy jest
oznaczenie UL) i mieć słyszalne
ostrzeżenie o końcu przydatności
użytkowej. Wszystkie nowe i
wymieniane czujniki dymu powinny
mieć wbudowaną 10-letnią baterię,
której nie można wymienić i wyjąć.
• Musisz mieć zarówno czujnik dymu
jak i tlenku węgla (CO) (lub połączony
czujnik dymu/tlenku węgla). Czujnik
jednego rodzaju nie zastępuje
drugiego.
• Jeśli w czujniku nadal są używane
wymienne baterie, pamiętaj o ich
wymianie dwa razy w roku. Dobrym
sposobem, aby pamiętać o bateriach,
jest ich wymiana w dniach, w których
zegary są przestawiane na czas letni.
Warto jak najszybciej wymienić je
na czujniki, które mają wbudowane
10-letnie baterie.
Instalacja czujnika
• Czujniki należy zainstalować w
miejscu, w którym się śpi i na
każdym piętrze domu, w tym w
piwnicach.
• Czujniki umieść na suficie, najlepiej
w pobliżu środka pomieszczenia,
ale nie mniej niż cztery cale (ok. 10
cm) od ściany. Jeśli czujnik musi być
zainstalowany na ścianie, umieścić

go w odległości od 4 do 12 cali
(od ok. 10 do 30 cm) od sufitu.
• Warto rozważyć zainstalowanie
połączonych czujników, tak aby
po uruchomieniu jednego czujnika
włączały się wszystkie.
• Dla osób niedosłyszących lub
głuchych należy zainstalować
specjalne czujniki. Mogą to być
światła stroboskopowe i urządzenia
wibrujące.
Konserwacja czujników
• Czujniki należy regularnie sprawdzać,
naciskając przycisk testowy.
• Urządzenia wymieniaj co 10 lat
lub gdy czujnik zasygnalizuje, że
osiągnięto koniec okresu eksploatacji
i konieczna jest wymiana.
• Dbaj o czystość czujników, regularnie
usuwając z nich kurz.
Gdy włączy się alarm czujnika
• Jeśli włączy się alarm czujnika
CO, cała rodzina musi natychmiast
opuścić budynek i zadzwonić pod
911.
• Jeśli włączy się alarm czujnika,
postępuj zgodnie z planem
ewakuacji.
• Jeśli alarm zostanie uruchomiony
przypadkowo, wycisz go, naciskając
przycisk wyciszenia lub resetowania.
Otwórz okna i włącz wentylatory, aby
oczyścić powietrze.
• Przypadkowe alarmy są często
wywoływane przez zaparowanie w
łazience lub parę w kuchni. Jeśli
alarmy są często uruchamiane przez
przypadek, zastanów się nad zmianą
lokalizacji czujników.

Pamiętaj: Tylko działające alarmy ratują życie!
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Najważniejsze punkty w planowaniu ewakuacji

Planuj i ćwicz
prócz zainstalowania w
domu czujników dymu i
O
tlenku węgla (CO), na wypadek

niebezpieczeństwa trzeba
mieć gotowy plan ewakuacji.
Wszyscy domownicy powinni
pomóc w opracowaniu planu
i regularnie go ćwiczyć. W
ramach procedury planowania
ucieczki należy sprawdzić,
czy budynek w którym
mieszkasz jest ognioodporny
czy nieognioodporny. Wiedza
o tym, czy struktura domu
jest ognioodporna, czy
nieognioodporna, pomoże
ustalić, czy należy zostać, czy
opuścić budynek, w zależności
od okoliczności pożaru. W
stanach zagrożenia zawsze
trzeba słuchać poleceń
personelu Fire Department.
Plan
Przejdź się po domu i sprawdź
wszystkie możliwe wyjścia.
Pamiętaj, aby na wszystkich
drogach ewakuacyjnych i
korytarzach panował porządek
i nie były niczym zastawione.
Rozważ narysowanie planu
domu i zaznaczenie na
nim dwóch wyjść z każdej
sypialni. Osoby mieszkające
w budynku mieszkalnym z
trzema lub więcej lokalami,
powinny przejrzeć swój plan
na wypadek zagrożenia
pożarowego (Fire Safety Plan).
• Pamiętaj, aby zidentyfikować
główną i dodatkową drogę
ewakuacyjną.
• Naucz wszystkich w domu,
jak odblokowywać i otwierać
okna, drzwi i wszystkie

urządzenia zabezpieczające.
• Przypomnij wszystkim
członkom rodziny, aby
zamykali za sobą drzwi, gdy
wychodzą.
• Wyznacz członków rodziny,
którzy będą odpowiedzialni
za obudzenie dzieci lub osób
starszych.
• Ustalcie miejsce spotkania
na zewnątrz budynku.
• Podkreśl konieczność
zadzwonienia pod numer
911 po znalezieniu się w
bezpiecznym miejscu.
• Pamiętaj, że drogi
pożarowe mogą być użyte
jako dodatkowa droga
ewakuacyjna.
Ćwiczenia
Spraw, aby ćwiczenia w
domu były realistyczne. W
związku z tym, że większość
pożarów zdarza się w nocy,
zacznij ćwiczenia w sypialni i
przyciemnij dom tak, jakby był
wypełniony dymem.
• Rozpocznij ćwiczenie od
włączenia czujnika dymu.
• Przećwicz ucieczkę przez
dym, czołgając się nisko na
rękach i kolanach.
• Postępuj zgodnie z planem
ewakuacji od początku, aż
do chwili znalezienia się
w wyznaczonym miejscu
spotkania poza domem.
Narysuj
własną mapę
na stronie 12

NYC Fire Code wymaga, aby
budynki mieszkalne z trzema lub
więcej lokalami mieszkalnymi
muszą opracować indywidualny
plan bezpieczeństwa pożarowego.
Plan musi zawierać podstawowe
wskazówki na wypadek zagrożenia
pożarowego oraz informacje
o budynku, w tym rodzaj
konstrukcji, rodzaje systemów
zabezpieczających przed pożarem
i różne drogi opuszczania budynku
w przypadku pożaru lub podczas
ewakuacji.
Personel budowlany musi:
• Umieścić plan na drzwiach
wewnątrz każdego mieszkania.
• Umieścić plan w miejscu ogólnie
dostępnym.
• Przekazać egzemplarz do
każdego lokalu mieszkalnego.
• Przekazać egzemplarz nowym
najemcom w momencie
wynajmu.
• Ponownie przekazać
mieszkańcom egzemplarz
planu na wypadek zagrożenia
pożarowego raz do roku
podczas Fire Prevention Week, w
październiku.

Pamiętaj: Podczas pożaru trzymaj się blisko ziemi i idź!
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Poznaj typ budynku, w którym mieszkasz

Poznaj wszystkie
sposoby bezpiecznego
wyjścia!

WYJŚCIE
WINDA

Rodzaj budynku, w którym
mieszkasz, wpływa na sposób,
w jaki należy zaplanować
ewakuację na wypadek
pożaru. Wiedza o tym, czy
budynek jest ognioodporny
czy nieognioodporny, może
ostatecznie uratować życie.
Jeśli nie masz pewności, czy
budynek jest ognioodporny
lub niepalny, zadzwoń pod
numer 311. Pamiętaj! Jeśli
znajdziesz się w bezpośrednim
niebezpieczeństwie pożaru lub
jeśli w mieszkaniu wybuchnie
pożar, natychmiast opuść
mieszkanie i zadzwoń pod 911.
W stanach zagrożenia zawsze
należy słuchać poleceń personelu
Fire Department.
Budynki nieognioodporne
W przypadku pożaru w budynku
ze strukturą nieognioodporną,
zwykle bezpieczniej jest
natychmiast opuścić budynek.
Na ogół pożary w konstrukcjach
nieognioodpornych nie
ograniczają się do jednej części
budynku i mogą się szybko
rozprzestrzeniać.
Budynki ognioodporne
W przypadku budynku
ognioodpornego, zwykle
bezpieczniej jest pozostać w
mieszkaniu niż wychodzić na
niebezpieczny, wypełniony
dymem korytarz. Na ogół pożar
w budynku ognioodpornym
ogranicza się do części budynku,

w której wybuchł. Ponadto, jeśli
pożar wybuchł na piętrze poniżej
twojego mieszkania, istnieje
ryzyko uwięzienia w unoszącym
się gorącym powietrzu i dymie na
klatce schodowej. Jeśli nie ma
bezpośredniego zagrożenia dla
ciebie i twoich bliskich w związku
z pożarem lub jeśli pożar nie
wybuchł w twoim mieszkaniu:
• nie otwieraj drzwi;
• uszczelnij drzwi lub otwory
używając taśmy klejącej,
mokrych prześcieradeł lub
ręczników;
• wyłącz klimatyzatory;
• można lekko otworzyć okna,
jeśli płomienie i dym nie
wydostają się bezpośrednio z
niższego piętra;
• nie wybijaj okien, ponieważ
konieczne może być ich
późniejsze zamknięcie.
• zadzwoń pod 911 i podaj
dyspozytorowi numer
swojego mieszkania oraz
opis panujących warunków;
postępuj zgodnie z instrukcjami
dyspozytorów; są oni
przeszkoleni do niesienia
pomocy;
• w razie pożaru lub w stanie
innego zagrożenia zawsze
należy słuchać poleceń
personelu Fire Department;
Po uzyskaniu informacji o rodzaju
budynku, w którym mieszkasz,
uwzględnij je w planie ewakuacji.

Pamiętaj:
Pamiętaj: Wiedza, czy budynek
jest !ognioodporny jest ważna!
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Sprawdzaj, czy używane są żarówki odpowiedniej mocy dla oprawy oświetleniowej.
Chroń przewody elektryczne przed uszkodzeniem.
Sprawdzaj, czy przewody elektryczne i urządzenia mają oznaczenie (UL).
Używaj urządzeń elektrycznych z wtyczkami trzystykowymi do trzystykowych

rzeciążone gniazdka są jedną z głównych przyczyn pożarów w domu. Czy wiesz, że przyczyną dwóch
P
trzecich wszystkich pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych jest podłączenie zbyt wielu urządzeń,
takich jak lodówki, klimatyzatory i oświetlenie? Przestrzegaj tych zasad...

2 Bezpieczeństwo elektryczne

Nie zostawiaj gotujących się potraw bez nadzoru.
Nie stosuj luźnej odzieży w trakcie gotowania.
Nie podnoś palącego się garnka.
Nie używaj wody do gaszenia ognia powstałego na patelni. Spowoduje to rozpryski i
rozprzestrzenienie ognia.

Wyznacz i wymagaj przestrzeganie zasady nie zbliżania się dzieci do ustalonej
przestrzeni wokół kuchenki podczas gotowania.
Usuń z miejsca wokół kuchenki wszystkie ręczniki, papiery, rękawice do garnków i
wszystko to, co może się zapalić.
Gotuj w wyznaczonych temperaturach, a nie w wyższych.
Regularnie czyść sprzęt kuchenny, kuchenkę i miejsce wokół kuchenki.
Miej pod ręką pokrywkę i/lub sodę oczyszczoną, aby w razie potrzeby stłumić ogień
na patelni.
Wyłącz kuchenkę i przykryj patelnię w razie pożaru.
Wyłącz kuchenkę zanim wysypiesz sodę oczyszczoną na ogień.

posiłków jest główną przyczyną pożarów w domu i obrażeń pożarowych.
Podczas gotowania ...
Przygotowywanie

1 Bezpieczeństwo gotowania

Unikanie trzech głównych przyczyn pożarów

Nie zezwalaj na palenie wokół miejsca przechowywania lub używania butli z tlenem.
Nie zostawiaj zapalonych papierosów w popielniczkach.
Nie zostawiaj popielniczki na podłokietniku kanapy ani fotela.
Nie pal w łóżku ani w pozycji leżącej.
Nie pal, gdy jesteś senny ani gdy przyjmujesz leki powodujące senność.

Używaj dużych, głębokich, stabilnych popielniczek.
Sprawdzaj meble tapicerowane i poduszki w poszukiwaniu niedopałków, które mogą
się tlić.
Gaś niedopałki całkowicie wodą przed ich wyrzuceniem.

palenie jest jedną z głównych przyczyn śmierci podczas pożarów. Osoby palące są
Bezmyślne
siedmiokrotnie bardziej narażone na stanie się ofiarą pożaru niż osoby niepalące.

3 Bezpieczeństwo podczas palenia

Listwy zasilające i ograniczniki przepięciowe nie zawsze chronią przed pożarami.
Jeśli korzystasz z dużej liczby listw zasilających, prawdopodobnie masz w domu za mało
gniazdek i musisz skonsultować się z profesjonalistą.

Nie używaj uszkodzonych przewodów elektrycznych.
Nie kładź przewodów elektrycznych pod dywanami, chodnikami, wokół przedmiotów
ani nie zawieszaj ich na gwoździach.
Nie przeciążaj gniazdek. Dotyczy to również listw zasilających.
Nie używaj przedłużaczy, niezależnie od ich średnicy, do dużych urządzeń na prąd.
Nie podłączaj dużych urządzeń elektrycznych, takich jak lodówka lub klimatyzator, do
tego samego gniazdka ani do tego samego obwodu.

gniazdek.
Używaj przedłużaczy tylko tymczasowo.
Używaj wyłączników różnicowo-prądowych (GFCI) zawsze wtedy, gdy gniazdko
elektryczne znajduje się w odległości 6 stóp od źródła wody (zlew, wanna).

Wiedz, co należy zrobić, jeśli...

...zapalisz się

ZATRZYMAJ POŁÓŻ SIĘ TURLAJ SIĘ SCHŁODŹ ZADZWOŃ
na ziemię.
tam i z
oparzenia
na 911 po
SIĘ

NIE chodź ani nie
biegnij. Spowoduje
to zwiększenie się
ognia!

...musisz leczyć
oparzenie

powrotem, aby
ugasić ogień.
Zasłoń twarz
rękami.

wodą.

pomoc.

...musisz wykonać
CPR

achowaj spokój. Niech ktoś natychmiast
parzenia mogą być spowodowane
Z
zadzwoni pod 911. W razie potrzeby czekaj
O
bezpośrednim kontaktem z
na instrukcje dyspozytora i/lub postępuj zgodnie
otwartym płomieniem, gorącymi
cieczami, tłuszczem lub gorącą
powierzchnią. Wiele oparzeń może
być głębszych niż się wydaje
i wymagać natychmiastowej
pomocy lekarskiej. Zdejmij ubranie
z oparzonego miejsca, nie próbuj
jednak usuwać odzieży, która się
przykleja. Polej oparzone miejsce
chłodną (nie zimną) wodą z kranu.
Zakryj oparzenie sterylnym wacikiem
lub czystym ręcznikiem. Oparzonego
miejsca nie smaruj maścią,
tłuszczem ani masłem. Zgłoś się
natychmiast do lekarza, aby zapobiec
stanom zapalnym i zakażeniu.

z odbytym szkoleniem.
Mieszkańcy Nowego Jorku mogą się zapisać
na bezpłatną, 30-minutową lekcję resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (przypominamy,
program ten nie oferuje obecnie certyfikacji CPR).
Zajęcia prowadzone są przez cały rok przez
certyfikowany personel FDNY EMS w różnych
miejscach. Do tej pory program skutecznie
wyszkolił tysiące nowojorczyków w tej technice
ratowania życia.
Więcej się dowiesz na stronie fdnysmart.org/cpr

Pamiętaj: Zatrzymaj się, połóż się, turlaj się, schłodź i zadzwoń pod 911!
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Szczególne potrzeby

Dzieci
zieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.
D
Bardzo ważne jest przekazanie im wiedzy o
pożarach i ratowaniu życia. Już w wieku trzech lat
dzieci mogą zacząć uczyć się na ten temat. Kilka
wskazówek; mów prosto i wyraźnie, aby mogły
wszystko zrozumieć.
• Można zaufać służbom ratowniczym podczas
nagłych wypadków. Postępuj zgodnie z ich
instrukcjami.
• Ogień NIE jest zabawką. Nigdy nie baw się
z ogniem.
• W sytuacjach nagłych zachowaj
spokój. Nigdy się nie chowaj.
Niech dzieci zaangażują się w
planowanie ewakuacji i ćwiczenia rodzinne.

Pamiętaj: Ogień NIE jest zabawką!

S

Seniorzy

eniorzy, którzy ukończyli 65 lat są dwa razy bardziej narażeni na śmierć w pożarze. Osoby
dorosłe w starszym wieku są również bardziej narażone na obrażenia w przypadku pożaru.
Trzy główne przyczyny zgonów spowodowanych przez ogień w naszej starszej populacji:
palenie tytoniu, urządzenia grzewcze i gotowanie. Oto kilka wskazówek, które pomogą chronić
starszą populację.

Sprawdź, czy czujniki dymu i dwutlenku węgla działają prawidłowo.
Zgaś całkowicie niedopałki, jeśli palisz.
Zachowaj czujność podczas gotowania.
Umieszczaj grzejniki w odległości co najmniej 3 stóp (około 1 metra) od wszystkiego co może
się zapalić.
Przechowuj okulary, aparaty słuchowe i chodziki blisko łóżka.
Nie pal w łóżku ani w pozycji leżącej, szczególnie gdy jesteś śpiący lub przyjmujesz leki.
Nie zostawiaj palących się świec bez nadzoru.
Nie zostawiaj palących się świec na noc.
Nie używaj piekarnika, kuchenki, suszarki ani rożna do ogrzewania domu.
Nie używaj wody do gaszenia pożaru w kuchni.
Nie stosuj luźnej odzieży, np. koszuli nocnej ani podomki w trakcie gotowania.
Nie używaj uszkodzonych ani postrzępionych przewodów, szczególnie w przypadku
urządzeń grzewczych, takich jak koc elektryczny.
Nie używaj przedłużaczy, niezależnie od ich średnicy, do dużych urządzeń na prąd.

Pamiętaj: Nie bój się, bądź przygotowany(-a)!
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Bezpieczeństwo sezonowe

Wiosna i jesień
Jeśli w czujniku nadal są używane wymienne baterie,
pamiętaj o ich wymianie podczas zmiany czasu na letni.
Sprawdź grill przed i podczas sezonu grillowania.
Po rozpaleniu nigdy nie zostawiaj grilla bez nadzoru.
Dzień Matki w maju i Dzień Ojca w czerwcu to świetna pora
na przegląd planów ewakuacji rodziny.
Co roku w czerwcu FDNY obchodzi National CPR/AED
Awareness Week. Czekaj na darmowe wydarzenia w swojej
dzielnicy.
W duże upały noś luźną, lekką odzież i kapelusz.
Nie zapomnij o kremie do opalania.
Zachowujcie ostrożność w wodzie. Pływaj tylko w
pobliżu ratowników.
Nasadki na rozpylacze hydrantowe są bezpiecznym
i przyjemnym sposobem ochładzania się. Odwiedź lokalną
remizę strażacką, aby poprosić o taką nasadkę. Pamiętaj,
że musisz mieć co najmniej 21 lat i pokazać dowód
tożsamości, aby uzyskać tę nasadkę.
Pamiętaj, że klimatyzatory powinny być podłączone
bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nie używać
przedłużaczy do prądu zmiennego.
4 lipca zostaw fajerwerki profesjonalistom. Fajerwerki są
nielegalne w Nowym Jorku.
Wiosną i latem obchody Purim, Niedziela Palmowa, Pascha/
Pesach, Wielkanoc/Pascha, Lag B'Omer, Ramadan i Eid
Al-Fitr to wyjątkowe możliwości ochrony bliskich przed
zagrożeniem pożarowym. Sprawdź bezpieczeństwo
gotowania i upewnij się, że dym i alarmy CO działają
prawidłowo. Jeśli używane są świece, nigdy nie zostawiaj
ich bez nadzoru. Kostiumy na święto Purim powinny
być ognioodporne. We wszystkie święta nie blokuj dróg
ewakuacyjnych dekoracjami ani innymi przedmiotami i nie
przeciążaj gniazdek elektrycznych.

Pamiętaj: Obserwuj @fdny, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa sezonowego!
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Oficjalny po bezpieczeństwie pożarowym i ratowaniu życia. Więcej informacji podano na stronie fdnysmart.org

Jesień i zima
Jeśli w czujniku nadal są używane wymienne baterie, pamiętaj o
ich wymianie podczas zbliżania się zmiany czasu na zimowy.
Zimna i śnieżna pogoda w zimie, szczytowy sezon pożarów,
budzi szczególne obawy.
Co roku w październiku FDNY obchodzi Fire Prevention Week.
Czekaj na darmowe wydarzenia w swojej dzielnicy.
Halloween i Święto Dziękczynienia to czas zabawy. Pamiętaj
jednak, aby wraz z rodziną przypomnieć sobie wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa. Kostiumy i dekoracje powinny być
ognioodporne. Priorytetem powinno być bezpieczne gotowanie.
Podczas mroźnej pogody ogranicz czas pobytu na świeżym
powietrzu. Wychodząc na zewnątrz zakładaj czapkę,
rękawiczki i szalik.
Stosuj środki ostrożności, aby uniknąć poślizgnięć i upadków
podczas oblodzenia. Po śnieżycach zachowaj ostrożność podczas
odgarniania śniegu.
Nigdy nie chodź po zamarzniętej wodzie, niezależnie od
tego, jak niska jest temperatura. Nie ma czegoś takiego jak
bezpieczny lód.
Pamiętaj, żeby nigdy nie używać piekarnika/kuchenki do
ogrzewania domu. Podczas korzystania z grzejników ustawiaj je
w odległości trzech stóp (ok. 1 m) od pościeli i innych materiałów.
Nigdy nie podłączaj grzejników do przedłużacza ani listwy
zasilającej. Ostrożnie używaj koców elektrycznych.
Podczas Nowego Roku Księżycowego zostaw fajerwerki
profesjonalistom. Fajerwerki są nielegalne w Nowym Jorku.
Jesienią i zimą obchody Jom Kipur, Rosh Hashanah,
Boże Narodzenie, Chanuka, Kwanzaa, Makar Sankranti i
Holi stwarzają wyjątkowe możliwości ochrony bliskich przed
zagrożeniem pożarem. Sprawdź bezpieczeństwo gotowania
i upewnij się, że dym i alarmy CO działają prawidłowo. Jeśli
używane są świece, nigdy nie zostawiaj ich bez nadzoru.
We wszystkie święta nie blokuj dróg ewakuacyjnych dekoracjami
ani innymi przedmiotami i nie przeciążaj gniazdek elektrycznych.

Pamiętaj: Obserwuj @fdny, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa sezonowego!
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Mapa naszego planu ewakuacji

POWIEŚ W DOMU I ĆWICZ
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Salon
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Pokój
rodzinny
Kuchnia
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Drugie piętro
Sypialnia

Sypialnia

Łazienka

Drzwi
Alarm
przeciwpożarowy
Miejsce spotkania

Zadzwoń szybko pod numer 911, aby
zgłosić pożar, dym, opary, zapach
gazu i nagłe sytuacje medyczne!

Sypialnia

Sypialnia

Dach
werandy

M

Zadzwoń pod numer 311 w
sytuacjach innych niż nagłe

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, odwiedź stronę
fdnysmart.org i obserwuj @fdny

