Duman dedektörü hayat kurtarır
Yangınların ve yangın sonuçlarının
engellenmesine katkıda bulunun!
Evde çıkan yangınların büyük bir kısmı birkaç önemli kurala uyularak
engellenebilir:
• Mum ya da açık ateşi asla kontrolsüz bırakmayın. Yatakta sigara içmeyin.
• Yanabilecek nesneler, çocuk arabaları ya da benzeri şeyleri apartman
merdivenlerinde ya da bodrum girişlerinde bırakıp yangın çıkaran
kişilerin işini kolaylaştırmayın.
• Yeterince bilginiz yoksa elektrik tesisatı gibi yangın çıkarma riski olan
şeyler üzerinde kendi başınıza çalışmayın.
• Lamba ya da elektrikli fanlı ısıtıcıların üstlerini örtüyle örtmeyin.
Örtü alev alabilir.
• Yangın çıkması durumunda nasıl davranmaları gerektiği
konusunda ailenizi bilgilendirin.
• Evinize duman dedektörü taktırın. Almanya’nın pek çok eyaletinde
konutlarda duman dedektörlerinin kurulup bakımının yapılması
yasal olarak zorunlu kılınmıştır.
• Aracınızı asla itfaiye giriş yollarına ya da itfaiyeye ayrılmış yerlere
park etmeyin.

Duman dedektörü hayat kurtarır
Yangın dumanını yalnızca birkaç kez soluma bile hayati
tehlike doğuracağından, yangın dedektörü evinizdeki
en iyi hayat kurtarıcıdır. İstatistikler, sonu ölümle
sonuçlanan yangınların üçte ikisinin geceleri ev ahalisi
uyurken çıktığını göstermektedir. Duman dedektörü
yüksek sesli alarmı ile uyuyor dahi olsanız sizi
uykunuzdan uyandırıp tehlike büyümeden ailenizle
birlikte güvenli bir yere sığınıp itfaiyeye haber vermeniz
için vakit sağlar. Almanya’nın pek çok eyaletinde
hem ev sahipleri hem de kiracılar için konutlara duman
dedektörü kurulumu yasalarla zorunlu kılınmıştır.

İtfaiye 112
112 nolu telefondan 7 gün 24 saat boyunca itfaiyeye ya
da ambulansa ulaşabilirsiniz. Polise ulaşmak için 110’u
çevirmeniz gerekir. Bu numaraları aradığınızda, otomatik ses kaydı şeklinde bir cevap alsanız dahi telefonu
kapatmayın, çağrı merkezinden yetkili bir kişi hemen
devreye girip yardımcı olacaktır.
112’yi aradığımda hangi dilde konuşmalıyım?
Almanca’ya çok hâkim değilseniz gerekli bilgileri İngilizce olarak da verebilirsiniz. Eğer ne Almanca ne de İngilizce bilmiyorsanız, evinizde ya da merdiven boşluğunda
yangın çıkması durumunda ihtiyaç duyacağınız en
önemli Almanca cümleleri öğrenip bir yere not ediniz:

Yangın var ...

Es brennt ...

... evde/

... in der Wohnung/

merdiven boşluğunda
... yaralı var

im Treppenhaus
Es gibt ... Verletzte

… (adres) adresinde oturuyorum Ich wohne ... (Adresse)

İtfaiye telefonundan görüştüğünüz kişinin her şeyi
anlamamış olması ihtimaline karşı telefonu hemen
kapatmayıp, varsa sorularını dinleyin!

Yangın çıktığında ne yapılmalı?
Yangını fark eder fark etmez ilk yapmanız gereken şey, acil çağrı numarası 112’yi arayarak itfaiyeyi haberdar etmektir. Telefon
görüşmesinin ardından itfaiye çok kısa bir süre içerisinde olay mahalline gelecektir. Komşular ya da çevreden görenler başka birileri
haber vermiştir diye düşünerek itfaiyeyi aramazlık etmeyin.
Unutmayın, itfaiye hizmeti tamamen ücretsizdir!

A durumu: Evinizde yangın çıktı
• Süratle evi terk edip ailenizle birlikte güvende
olacağınız bir yere gidin.
• Komşularınızı haberdar edin.
• Evden çıkarken kapıyı aralık kalmayacak şekilde
kapatın. Bu sayede duman ve alevin dışarı ulaşıp
binanın geri kalanına yayılmasını engellersiniz. Hem
kendinizin hem de başkalarının kaçış güzergahını
güvenli kılmış olursunuz.
• Asansörü asla kullanmayın. Yangın esnasında asansör
kullanımında asansör boşluğuna dolan duman sebebiyle
boğulma riski yüksektir.
• • Dışarı çıkar çıkmaz 112 nolu telefon numarasından
• itfaiyeyi arayın ve itfaiyenin gelmesini bekleyin.

B durumu: Merdiven boşluğunda yangın var
• Evde durun. Sakın merdivenleri kullanarak apartmandan
kaçmaya çalışmayın, sonuçları ölümcül olabilir.
• Daire kapısını kapatın. Bu sayede dumanın evinize
girmesini engellemiş olursunuz.
• İtfaiyeyi arayın, pencereye ya da balkona çıkıp itfaiyenin
gelmesini bekleyin. Bu sayede daha rahat nefes alırsınız,
itfaiye tarafından daha rahat görülürsünüz. İtfaiye sizi
kurtaracaktır. Kurtarma işlemi için sıklıkla “yangından
kaçış başlığı” denilen özel bir maske kullanılır. Başınıza
geçireceğiniz bu maskede rahat nefes alabilmenizi
sağlamak üzere solunum filtresi vardır. Bu sayede
dumanla dolmuş odalarda bile hayati tehlike yaşamadan
nefes alabilirsiniz. Bu maske sayesinde itfaiye sizi
merdivenleri kullanarak dışarı çıkaracaktır. Kendi başlarına
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yürüyemedikleri takdirde çocuklar ya da yaralanmış
kimseler itfaiye tarafından taşınır.
• Asla pencereden sarkıttığınız ipi kullanarak aşağıya
inmeye çalışmayın. Aynı şekilde pencere ya da balkondan
asla atlamayın. İtfaiye tam zamanında
• gelip sizi kurtaracaktır.
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