
VARJE DYGN BRINNER DET I 80 BOSTÄDER I SVERIGE
Räddningstjänsten rycker ut till 20 av dessa
bränder. 60 bränder är småbränder som den
boende själv släcker. 85-90 personer om-
kommer vid bostadsbränder varje år och cirka
1.000 personer skadas. De vanligaste brand-
orsakerna är glömd mat på spisen, elfel, rökning och levande ljus.

BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET
Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.
Det är viktigt att så snabbt som möjligt upp-
täcka en brand. Fastighetsägaren är skyldig sätta
upp en brandvarnare. Den boende har ansvar
att byta batteri. Du kan naturligtvis själv köpa en brandvarnare,
gärna med fem- eller tioårsbatteri. Det är bra att ha flera brand-
varnare. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar
genom att trycka in testknappen som finns på alla brandvarnare.

SLÄCKUTRUSTNING
Räddningstjänsten rekommenderar en pulver-
släckare i alla lägenheter. En brandfilt är också
bra att ha hemma. Med filten kan du kväva
eller dämpa en brand. Utrustningen finns att
köpa på större varuhus, byggvaruhus eller via
ditt försäkringsbolag.

RÖKEN DÖDAR – STÄNG IN BRANDEN
Om det börjar brinna i din lägenhet: varna
alla som finns i lägenheten, försök släcka
men ta inga risker. Kan du inte släcka bran-
den själv, stäng dörren till det utrymme där
det brinner. Lämna lägenheten och stäng
ytterdörren för att hindra att branden och
den giftiga röken sprider sig. Röken är livs-
farlig och dödar mycket snabbt. Ring 112.
Möt räddningstjänsten utanför huset. 

GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA
Om det brinner i en annan lägenhet eller på annan plats i fastig-
heten ska du stanna kvar i din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en
rökfylld trappa. Du är säkrast i din egen lägenhet. Stäng dörrar
och fönster. Ring 112. Räddningstjänsten har specialutrustning för
att kunna hjälpa dig. Ytter-
dörren, väggar, tak och fönster i
en lägenhet ska kunna stå emot
en brand i 30-60 minuter.

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE/HYRESGÄSTER OM 

BRANDSKYDD I LÄGENHET
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Om det brinner i din lägenhet:

STÄNG IN BRANDEN
LÄMNA LÄGENHETEN
RING 112

Om det brinner på annan plats i huset:

GÅ ALDRIG UT I EN
RÖKFYLLD TRAPPA!
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HÀNG NGÀY CÓ 80 VỤ HỎA HOẠN TẠI THỤY ĐIỂN
Có 20 vụ hỏa hoạn trong số này cần đến 
những dịch vụ khẩn cấp. 60 vụ còn lại chỉ 
là những vụ hỏa hoạn nhỏ, vì vậy người 
dân có thể tự dập tắt. Mỗi năm có 85-90 
người thiệt mạng  và khoảng 1.000 người 
bị thương do cháy nhà. Nguyên nhân thường gặp nhất dẫn 
tới các vụ cháy nhà bao gồm thức ăn bị để quên trên bếp, 
trục trặc về điện, hút thuốc và lửa cháy.

NHỮNG DỤNG CỤ BÁO CHÁY TRONG MỖI CĂN HỘ
Mỗi căn hộ phải có ít nhất một dụng cụ báo 
cháy. Đám cháy cần được phát hiện càng 
sớm càng tốt. Người chủ căn hộ chịu trách 
nhiệm về việc lắp đặt dụng cụ báo cháy. 
Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc thay pin cho dụng 
cụ này. Dĩ nhiên bạn có thể tự mua dụng cụ báo cháy, trong 
đó pin với thời hạn sử dụng từ 5-10 năm được khuyến khích 
sử dụng. Tốt hơn hết là bạn nên có nhiều hơn một dụng cụ 
báo cháy. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của 
dụng cụ báo cháy bằng cách ấn nút kiểm tra có trên mọi 
dụng cụ báo cháy.

DỤNG CỤ DẬP TẮT ĐÁM CHÁY
Dịch vụ khẩn cấp đề nghị mỗi căn hộ có 
một thiết bị dập lửa bằng bột. Bạn cũng 
được khuyến khích sở hữu một tấm vải 
chống cháy trong nhà. Tấm vải này có thể 
dùng để dập lửa. Dụng cụ này có thể được 
mua tại các cửa hàng bách hóa, nhà cung 
cấp vật tư xây dựng hoặc công ty bảo hiểm 
của bạn.

KHÓI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI – KHOANH 
VÙNG ĐÁM CHÁY
Nếu lửa bắt đầu cháy trong căn hộ của 
bạn: báo với tất những người trong căn 
hộ, cố gắng dập tắt đám cháy với điều 
kiện không bị tổn thương. Nếu bạn 
không thể tự dập tắt đám cháy, hãy 
đóng cửa phòng đang cháy. Ra khỏi 
căn hộ và đóng cửa ra vào để tránh 
đám chaý và khói độc lan rộng. Khói 
rất độc hại và có thể gây thiệt mạng 
nhanh chóng. Gọi 112. Gặp nhân viện 
khẩn cấp ở ngoài tòa nhà.

KHÔNG BAO GIỜ  ĐI VÀO CẦU THANG CÓ KHÓI
Nếu có đám cháy ở một căn hộ hoặc nơi khác trong tòa 
nhà, hãy ở trong căn hộ của bạn. Đừng bao giờ đi vào 
cầu thang có khói. Bạn sẽ an toàn hơn trong căn hộ của 
mình. Đóng hết cửa ra vào và cửa sổ. Gọi 112. Dịch vụ 
khẩn cấp có các thiết bị đặc biệt để hỗ trợ bạn. Cửa ra vào, 
tường, trần nhà và cửa sổ có 
thể chịu được lửa trong vòng 
30-60 phút.
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Nếu có đám cháy trong căn hộ của bạn:

KHOANH VÙNG ĐÁM CHÁY
RA KHỎI CĂN HỘ
GỌI 112

Nếu có đám cháy ở nơi nào đó khác trong tòa nhà:

ĐỪNG BAO GIỜ ĐI VÀO 
CẦU THANG CÓ KHÓI

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO CƯ DÂN/NGƯỜI THUÊ NHÀ

lIêN qUAN ĐẾN PHòNG CHÁY
CHỮA CHÁY TẠI CĂN HỘ


