После пожар: безбедно враќање
дома
Информации за заедницата

Во куќите, шупите (sheds) и други згради и објекти што изгореле во шумски или полски пожар (bushfire)
може да постои сериозна опасност од повреди, на пример, од урнати објекти, остри предмети, жар што
тлее, оштетени електрични жици, гас што тече и ослабени ѕидови.
Опасни материјали на кои треба да се внимава после пожар се:
 азбест
• пепел, особено ако изгорело обработено дрво (на пример, бакар-хромен арсенат - copper chrome
arsenate или ‘CCA’)
• прашина
• градинарски или земјоделски хемикалии
• боци со течен гас (LP)
• лекови
• метални и други остатоци од изгорени домашни апарати
• други хемикалии (на пример, средства за чистење).
Проверете кај локалните служби за вонредни состојби дали е безбедно да се вратите на својот имот. Ако е
можно, не ги носете децата на имот оштетен во пожар. Ако веќе ги носите, внимавајте децата секогаш да
бидат заштитени и безбедни.

Заштитете се
Облечете заштитна облека вклучувајќи:
 цврсти обувки и дебели работни ракавици
• Работни комбинезони (coveralls) за еднократна употреба, со долги ракави и ногавици.
• Маска за лице Р2.
Комплет во кој има заштитни комбинезони, ракавици и маски за лице може да добиете во локалната
општина или во центар за вонредни ситуации.
На заминување од имотот, ракавиците, работниот комбинезон и маската за лице ставете ги во ќеса за
отпадоци. По отстранувањето на загадената облека и предмети, измијте ги рацете. Исчистете ги чевлите
пред повторно да ги облечете.

Справување со отпад
Не е безбедно да се растура или поместува пепелта околу вашиот имот, особено ако горело дрво
обработено со CCA. Ако се оштетени материјали од вашата куќа или други градби во кои имало азбест, тие
можат да станале штетни.

Храна
Сета храна што била оштетена од пожарот или високата температура, треба да се фрли. Тоа се однесува и
на расипливата и на нерасипливата храна, на пример, конзервите или спакуваната храна. Прекинот на
снабдувањето со струја може да направи дури и храната што била во фрижидер повеќе да не е исправна за
јадење.

Цистерни за вода
Шумските и полските пожари создаваат многу чад и пепел, па вашата цистерна со вода може да биде
загадена со отпадоци и пепел или мртви животни. Ако водата има необичен вкус, миризба или боја, не ја
пиете и не им ја давајте на животните.

Септички цистерни
Вашата септичка цистерна (septic tank) може да е ослабена од пожарот, па затоа не треба да возите или да
одите преку неа. Ако мислите дека септичката цистерна може да е физички оштетена, повикајте
регистриран водоинсталатер да ја прегледа.

Грижете се за себе
Од безбедносни причини, обидете се да го ограничите времето поминато на вашиот имот. Меѓутоа, ако
таму ќе се задржите подолго, треба со себе да понесете:
• флаширана вода за пиење
• храна (расипливата храната треба да се чува во рачен фрижидер - esky).
• крем за сончање
• капа.
Враќањето на вашиот имот може да биде стресно и исцрпувачко. Важно е да се грижите за себе.
Специјалистичко советување и служби за поддршка се достапни преку локалниот општински центар за
помош и обнова.
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