
YANGINI HABER VERMEK İÇİN 112 NUMARALI TELEFONDAN İTFAİYEYİ ARAYIN
Bir yangın çıktığında derhal çevredekilere haber verilmeli, yardım istenmelidir. Çünkü yanan küçük bir bez
parçası bile olsa kolaylıkla denetimden çıkarak evimize, apartmanımıza ve komşu binalara sıçrayabilir.
Yardım için önce çevremizdeki yakınlarımıza ve komşularımıza haber verilmeli ve daha sonra da itfaiye
aranmalıdır.
İtfaiyeye, telefonla 112 servisini kullanarak haber vermemiz gerekir. 112 servisi ücretsiz bir yardım hattı
olup, kartlı telefonlarda bile kart olmaksızın aranılabilir.
İtfaiyeyi aradığımızda sakin olmalı ve görevlinin sorularını anlaşılır bir şekilde yanıtlamalıyız. Çünkü
itfaiyenin de, bizim de zamana karşı yarıştığımızı ve yangınla ilgili yapacak işlerimiz olduğunu
unutmamalıyız.

İtfaiyeye vermemiz gereken bilgiler şunlar olacaktır :
Yangının yeri, tam adresi, adresi belli edecek bilinen bir yer,
Aradığımız telefon numarası,
Yangının kaç katlı bir binada olduğu,
Yangına neyin yol açtığı,
İçerde kurtarılması gerekli insan olup olmadığı,
Bizlere düşen, yangın çıkmasına engel olmaktır, ancak evimizde, komşumuzda, okulumuzda, işyerimizde
çıkabilecek bir yangında bildirebilmek için bu soruların yanıtlarını her zaman bilmeliyiz. Böylece 112
telefon servisi ile yangını haber verebilir, itfaiyenin hızla gelmesini sağlayabiliriz.
Kendinizi ve yardima muhtac kisileri emmiyetli bir yere götürünüz
Pencere ve Kapilari kapali tutunuz.
Asansörleri kullanmayiniz

DUMANDAN KENDİMİZİ KORUYALIM
Bir yangında insan yaşamı için asıl tehlikeyi oluşturan, alevlerden çok dumandır. Küçük bir duman bile
alevlerden çok daha hızlı yayılır, yangın çıkan binadaki heryere ulaşır ve insanları çok çabuk etkiler.
Yanma sonucu çıkan zehirli gazlar ve isten oluşan gaz bulutu, insan için zehirleyici olduğundan, gözlerde
yanma, boğazda kaşıntı, nefes alma güçlüğü ve başdönmesi yaratır.
İşte bu nedenlerden dolayı, bir yangın anında kendimizi en başta dumandan korumamız gerekir. Bunun
için yapmamız gerekenler şunlar olacaktır:

Dumanın yayılmasını engellemek için kapılar kapalı tutulmalı, kapı altı ve havalandırma açıklıkları ıslak
bez, havlu ile tıkatılmalıdır.
Duman havadan hafif olduğu için tavanda toplanır, bu nedenle duman olan bir yerde alçaktan sürünerek
ve ağzımızı bir bez ile kapatarak ilerlenmelidir, böylece daha kolay nefes alınır.
Duman görüşü de engellediği için gideceğimiz yönü el yordamıyla, duvarları izleyerek bulmamız daha
uygun olur.
Herhangi bir kapı açılmadan önce kapı ve duvarlar ellenerek sıcak olup olmadığı kontrol edilmelidir,
içerde yangın olduğunda kapılar ve duvarlar sıcak olacağından bu odalara girmemeliyiz.
Duman, öncelikle binaların dikine boşluklarını doldurduğu için, kaçmak için hiçbir zaman asansörü
kullanmayınız. Onun yerine acil çıkış kapılarını, merdivenleri varsa yangın için özel olarak yapılmış yangın
merdivenlerini kullanınız.
Yangın anında herhangi bir çıkış bizi güvenli olarak dışarıya ulaştıramayabilir, onun için güvenli çıkışı
bulmak için ışıklı çıkış işaretleri izlenmelidir.
Genelde sakin ve toplu olarak hareket edilmeli, tek sıra halinde, soğukkanlı bir şekilde önden giden kişiye
uyulmalıdır.


