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DETEKTORËT E DETYRUESHËM TË TYMIT

Çdo shtëpi duhet të ketë të paktën një 
detektor tymi në secilin kat. Detektorët e 
tymit të paralajmërojnë më herët për zjarr. 
Alarmat duhen të ndëgjohen në dhomat e 
gjumit me dyer të mbyllura. Bateritë 
normalisht duhet të ndërrohen një herë në 
vit. Testojini alarmet e tymit rregullisht duke 
shtypur butonin e testimit.



PAJISJET E DETYRUESHME PËR SHUARJEN E ZJARRIT

Çdo shtëpi duhet të ketë një zorrë uji për shuarje të zjarrit ose një apparat 
për shuarje të zjarrit. Rekomandohet që t'i keni të dyja. Tek pajisjet për 
fikjen e zjarrit duhet të arrihet lehtë. Të gjithë ata që jetojnë në vendbanim
duhet të dinë se ku janë të vendosura këto pajisje. Lexoni me kujdes 
udhëzimet për përdorimin e tyre.



SHMANGNI ZJARRIN 1

Mbajeni nën mbikëqyrje sobën/stufën e gatimit kur është në përdorim. 
Nëse ju ndërpritet gatimi, i fikni të gjitha pllakat për ngrohje të
sobës/stufës së gatimit. Monto alarm kujdestar për sobë/stufë (pajisje 
për mbyllje automatike). Kini kujdes kur përdorni flakët e hapura. 
Asnjëherë mos u largoni nga një dhomë me qiri të ndezur brenda. 
Qirinjtë e ndezur nuk duhet të vendosen pranë lëndëve të ndezshme. 
Zbrazeni hirin në një vend të sigurt. Mos e hidhni hirin e nxehtë në 
koshin e plehrave.



SHMANGNI ZJARRIN 2

Gjithmonë fikeni lavatriçen dhe 
tharësen kur dilni nga shtëpia apo kur 
shkoni për të fjetur. Vetëm elektricistët 
e kualifikuar lejohen t'i instalojnë dhe 
riparojnë pajisjet dhe instalimet 
elektrike. Shumë zjarre të qëllimta 
fillojnë në materialet e ndërtimit, kutitë 
prej kartoni dhe plehra të tjera. 
Sigurohuni për atë që kafazi i shkallëve
dhe garazhet të jenë të pastruara dhe
mos të këtë gjëra të ndezshme. 
Vendosini kazanët e plehrave në një 
distancë të sigurt larg ndërtesave.



ÇFARË DUHET BËRË NË RAST ZJARRI 1) SHPËTONI

Sigurohuni që të gjithë të dalin jashtë 
shëndoshë e mirë. Me ik përmes tymit 
është e rrezikshme. Mbyllni dyert. 
Shkoni tek vendtakimi që e keni 
caktuar më parë.

2) LAJMËRONI 

lajmëroni shërbimin zjarrfikës duke 
telefonuar numrin e urgjencës 110. 
Tregoni adresën e saktë të ndërtesës 
që po digjet.

3) SHUARJA

Në qoftë se zjarri nuk është bërë tepër 
i madh, provoni për me e shuar
zjarrin me zorrën e ujit ose aparatin 
për shuarje. Mos e vini veten në 
rrezik. Tymi është shumë helmues. 

Duke u nisur nga ajo se si ju e 
vlerësoni situatën. Ju duhet të 
vendosni vetë se sipas ciliës rëditje 
duhet tì kryeni këto gjëra. Është e 
dobishme me u stërvitë për këtë 
përmes ushtrimeve të rregullta për 
zjarrin.



PARANDALIMI I LËNDIMEVE NGA ZJARRI PËR FËMIJË

• Shmangu pijeve të nxehta deri 
sa jeni duke i jap gji foshnjës 
apo jeni duke mbajtur fëmijë.

• Kujdesuni që fëmijët mos të 
kenë qasje të hapura deri tek 
siperfaqet e nxehta siç janë 
vatëra som, radiatori elektrik, 
furra e stufës/sobës, dhe të 
ngjashme.

• Kini kujdes për temperaturën e 
ujit në vaskën e banjës dhe 
sigurohu që fëmija nuk mund 
të lëshojë ujin e nxehtë. 
Rregullo temperaturën në 
ujëngrohësin.



• Mbaj fëmijët në një distancë të 
sigurt nga enët që janë duke 
vluar. 

• Ibriku për vlimin e çajit –
mendo se ku po i vendos 
ibrikun për vlim dhe përçuesin. 

• Keni kujde tek tryezat me 
mbulesë, filxhana të kafes, 
qirinj, etj. Fëmijët mund ti 
ngrehin poshtë mbi vete.

PARANDALIMI I LËNDIMEVE NGA ZJARRI PËR FËMIJË



NËSE FËMIJA ËSHTË DJEGUR

• Ftoheni me ujë të vakët 
përafërsisht 20 gradë për 20 
minuta nëse dyshohet për 
lëndime serioze nga zjarri.  Kjo 
vlen pa marrë parasysh 
moshën.

Mos harro 20 - 20



Kjo broshurë disponohet në 30 gjuhë të ndryshme nga uebsajti i Shoqatës Norvegjeze të Mbrojtjes nga Zjarri: 
www.brannvernforeningen.no/brannsikker


