Teeme koos kodud tuleohutuks!
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja tormi, mure ja pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesapaik, kuhu on hea tulla ja perega koos olla. Selleks, et Sinu kodu oleks tule eest kaitstud käitu tuleohutult
ja märka tuleõnnetuseni viivaid olukordi nii maja sees kui väljas. Ära unusta kontrollida ka oma suitsuandurit!

MIDA VAADATA, ET KODU OLEKS TULEOHUTU?
Vaata üle oma kodu elektriseadmed!

Vaata üle küttesüsteem!

Kas pistikupesad ja juhtmed on vigastusteta?

Kas ahi, pliit, soemüür ja korsten on pragudeta?

Kas harukarbid on kaetud?

Kas pliidi– ja ahjuuks on terved ja korralikult suletavad?

Kas pikendusjuhe on vigastusteta?
Kas elektrilised kütteseadmed on ohutus kauguses põlevmaterjalist?

Kas tulekolde ees on mittepõlev materjal?
Kas koldeesine on puhas?
Kus sa hoiad koldest väljavõetud tuhka?

Lahtise tule kasutamine
Kas põleva küünla läheduses ei ole süttivaid
esemeid või kangaid?
Kas küünlaalus on mittesüttivast materjalist?
Kas grillimise ja lõkke koht on majast ohutus
kauguses?
TÄHELEPANU! Toast lahkudes kustuta küünal!.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta!

Kas korsten, ahi, pliit, soemüür on puhastatud vähemalt ÜHEL KORRAL aastas?
TÄHELEPANU! Ühepereelamus peab üks kord viie
aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende
korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija
kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi
tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Kas Sinu kodus on piisav hulk töökorras suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada elupaika üks suitsuandur. Samas ei saa väike elupäästja õigel ajal tulekahjust märku anda, kui põleng saab alguse mõnest teisest ruumist ja uksed
on suletud. Siis, kui suits on lõpuks andurini jõudnud ja viimane tööle rakendub, ei pruugi väljumistee enam suitsust prii olla. Seepärast mõtle hoolikalt
läbi, kas Sinu elamisse piisab vaid ühest andurist või läheb mitut vaja. Kas
Sinu pere kõik liikmed kuulevad suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on
võimalik ohualalt väljuda?
TÄHELEPANU! Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine.
Kahjutule puhkedes muutub ruumis viibimine eluohtlikuks juba mõne minuti
möödudes. Kas sinu koduuks on seestpoolt võtmeta avatav, et kiiresti väljuda.
Selleks, et inimeste elupinnad oleksid tule eest kaitstud jälgi ise tuleohutust või kutsu päästjad tuleohutusest rääkima. Päästjad annavad inimestele soovitusi jõudmaks parimate lahendusteni nende
kodudes varitsevate ohtude ennetamiseks. Kodunõustamise tellimiseks helista päästeala infotelefonile 1524 ja anna teada oma aadress ja kontaktandmed. Nõustamisi viivad läbi kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes on äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega autode, riietuse ja töötõendi järgi.
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