
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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ÇDO DITË DIGJEN 180 BANESA NË SUEDI
Shërbimi i shpëtimit niset shpejtë te 20 nga 
këto zjarre. 60 zjarre janë zjarre të përmasave 
të vogla, të cilat i shuajnë vetë banorët. 85-
90 persona humbin jetën, çdo vit, kur digjen 
banesat dhe rreth 1000 persona lëndohen. 
Shkaku më i zakonshëm i shpërthimit të zjarrit është ushqimi 
i harruar mbi stufë/sobë, defekti elektrik, pirja të duhanit dhe 
qirinjtë e ndezur..

SINJALIZUES ZJARRI NË ÇDO BANESË
Çdo banesë duhet të ketë së paku një sinjalizues 
zjarri. Është me rëndësi që sa më shpejtë të zbu-
losh një zjarr. Pronari i ndërtesës ka për detyrë 
të instaloj një sinjalizues zjarri. Banori ka përg-
jegjësinë të ndërroj baterinë. Ti, natyrisht, mund të blesh vetë një 
sinjalizues zjarri, me dëshirë, të jetë me bateri për pesë ose dhjetë 
vjet. Është mirë të kesh më shumë sinjalizues zjarri. Kontrollo rre-
gullisht që sinjalizuesi i zjarrit funksionon, duke e shtypur butonin 
e testimit të çdo sinjalizuesi të zjarrit.

PAJISJE PËR SHUARJEN E ZJARRIT
Shërbimi i shpëtimit rekomandon të ketë 
një shuas zjarri me pluhur në të gjitha bane-
sat. Një batanije zjarri është po ashtu mirë të 
kesh në shtëpi. Me batanije të zjarrit, mund të 
ngulfatësh zjarrin ose të zvogëlosh përmasat e 
një zjarri. Pajisjen mund të blesh në qendra të 
mëdha tregtare, qendra tregtare të ndërtimit 
ose përmes ndërmarrjes tënde të sigurimit

TYMI TË MBYT – PËRKUFIZO ZJARRIN

sinjalizoj të gjithë ata që gjenden në ba-
nesë, përpiqu të shuash zjarrin, pa rrezi-
kuar vetën. Nëse nuk mund të shuash zjar-
rin, atëherë mbyll derën e asaj hapësire ku 

derën e jashtme, që të pengosh përhapjen 
e zjarrit dhe të tymit helmues. Tymi është i 
rrezikshëm për jetën e njeriut, dhe ai e mby-
të njeriun shumë shpejtë. Telefono 112. Prite 
Shërbimin e shpëtimit para shtëpisë. 

MOS DIL KURRË NË SHKALLË TË MBUSHURA ME TYM
-

tesë, atëherë ti duhet të rrish në banesën tënde. Mos dil kurrë në 
shkallë të mbushura me tym. Ti je më i sigurt në banesën tënde. 
Mbyll dyert dhe dritaret. Telefono 112. Shërbimi i shpëtimit ka pa-
jisje speciale për të ndihmuar ty. Dera e jashtme, muret, tavani/
çatia dhe dritaret e një banese duhet 
t´i qëndrojë zjarrit 30-60 minuta.
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Nëse bie zjarri në banesën tënde:

PËRKUFIZO ZJARRIN
LARGOHU NGA BANESA
TELEFONO 112

Nëse bie zjarri gjetiu në ndërtesë:

MOS DIL KURRË NË SHKALLË 
TË MBUSHURA ME TYM!

INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR BANORËT/QIRAMARRËSIT MBI 

MBROJTJEN NDAJ ZJARRIT NË BANESË


