EV ORMAN YANGINI HAZIRLIĞI
Eğer bu basit önerileri takip uygulayacak olursanız korların ve orman yangınının
evinizi etkileme riskini azaltırsınız:
Æ Düzenli olarak saçak, dam ve oluklardan yaprakları temizleyin ve iyi kaliteli metal
yaprak muhafazaları takın.
Æ Tavan boşluğuna açılan havalandırma deliklerini ince gözenekli metal tel ile örtün.
Æ Evinizin etrafında LPG gaz silindirleri takılırken, alevin eve yönelik olmaması için
basınç emniyet supablarının dışarıya dönük olmalarına dikkat edin.
ÆTahta yığınlarını evden iyice uzakta ve üzeri kapalı tutun.
Æ Evinizin üzerine sarkan ağaçları kesin, otları kısa tutun ve yanıcı yaprak dal ve
kırpıntıları tırmıkla temizleyin.
ÆArazinizin arkasına, belediyeye ait olan yerlere ve orman içersine ağaç budamaları, ot
kırpıntıları ve benzeri şeyleri atmayın.
Æ Bahçe hortumlarınızın bahçe sınır çevresine erişebilecek uzunlukta olmasına dikkat
edin.
Æ Düşük seviyede yağ içerikli olduklarından dolayı, parlama olasılığı daha az olan ağaç
ve çalılar ekin .
Æ Eğer yüzme havusunuz var ise, ön bahçe parmaklıkları üzerine bir “Durgun Su
Temini” levhası asın. Bilgi almak için İtfaiyenize başvurun.
Æ Yüzme havuzunuzdan veya su tankınızdan kullanmak üzere gezici bir su pompası
satın almayı dikkate alın.
Æ Evinizin yakınındaki bütün yangın musluklarının kolayca bulunur ve engellenmemiş
olmasına dikkat edin.
Orman yangınının evinizi tehdit ediyor olması halinde:
Æ Eğer yangın ve duman bölgede ise orman içine girmeyin. Sakin olun ve bütün
yangınları 110 a rapor edin.
ÆYaşlı komşularınızın yardıma ihtiyaçları olup olmadığını kontrol edin.
Æ Eğer mümkünse, saçaklarınızı tıkayın ve su ile doldurun.
ÆEğer bölgeyi terk etmeyi kendiniz seçerseniz, bunu bir an önce yapın.
Æ Eğer bölgeyi terk etmeniz Kolluk görevlileri tarafından emredilirse buna itaat etmeniz
gerekir, bu nedenle evcil hayvan ve kıymetli eşyalarınızı toplamış ve gitmeye hazır olun .
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ÆUzun kollu ve uzun pantalon, tabi elyaflar ve dayanıklı ayakkabılar giyin.
Æ Bütün cam ve kapıları kapatın ve kapı altı aralıklarını havlu veya battaniyelerle
tıkayın.
Æ Eğer yangın evinize yaklaşıyorsa bahçe hortumu ve bağlantı parçalarını yangında
erimemeleri için içeri alın.sonradan bunlara ihtiyacınız olabilir.
Æ Yangın geçtikten sonra, nokta yangınlarını söndürmeye yardım edebilmek
kovaları el altında bulundurun.
Æ Elektrik kesilebileceğinden, evinizde pilli bir fener ve radyo bulundurun.
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