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BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET
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gaśniczy można kupić w dużych domach
handlowych, hurtowniach budowlanych
lub w Twojej firmie ubezpieczeniowej.

Wwypadku
Twoim
mieszkaniu:
Om
det börjarpożaru
brinna w
i din
lägenhet:
varna
ostrzeż wszystkich znajdujących się w
alla som finns i lägenheten, försök släcka
mieszkaniu; spróbuj zgasić ogień, ale nie
men
ta inga risker. Kan du inte släcka branryzykuj. Jeżeli nie jesteś w stanie ugasić
den
själv,samodzielnie,
stäng dörren till zamknij
det utrymme
där od
pożaru
drzwi
det
brinner.
Lämna
lägenheten
och
stäng
pokoju, w którym się pali. Opuść miesytterdörren
för att hindra
branden ochaby
zkanie i zamknij
drzwiattwejściowe,
den
giftiga rozprzestrzenieniu
röken sprider sig. Röken
livs- i
zapobiec
sięärognia
toksycznego
dymu.
Dym
jest śmiertelny
farlig
och dödar
mycket
snabbt.
Ring 112.
i zabija
bardzo szybko.
Zadzwoń
Möt
räddningstjänsten
utanför
huset.pod nu-

GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA
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KLATKĘ SCHODOWĄ
rökfylld trappa. Du är säkrast i din egen lägenhet. Stäng dörrar
Jeżeli w jednym z mieszkań lub gdziekolwiek indziej w buoch
fönster.
Ring pozostań
112. Räddningstjänsten
har specialutrustning
för
dynku
się pali,
w swoim mieszkaniu.
Nigdy nie
att
kunna
hjälpa
dig.
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en
brand i 30-60
minuter.specjalny sprzęt, aby Ci pomóc. Drzwi wejściowe do mieszkania, ściany, sufit i okna są w stanie wytrzymać pożar przez
30 do 60 minut.

Om det brinner i din lägenhet:

STÄNG IN BRANDEN
LÄMNA
Jeżeli
pali się w LÄGENHETEN
Twoim mieszkaniu:
ODETNIJ
RING 112DROGĘ POŻAROWI
OPUŚĆ MIESZKANIE
ZADZWOŃ POD NUMER 112
Om det brinner på annan plats i huset:

GÅ ALDRIG UT I EN
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WYPEŁNIONĄ
DYMEM
Jeżeli pali się gdzieś indziej w budynku:
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