Ghlaoigh muid inniu

:
ag tairiscint Seiceáil Sábáilteacht Tine
Baile SAOR in aisce duit. Beidh muid ar ais i
do cheantar ar

:
Más mian leat go nglaofaidh muid chuig to
theach, cur an greamaitheoir glas leis seo
i d’fhuinneog. No de rogha air sin is féidir
leat glaoch orainn ag 028 9260 0477 chun
am agus dáta atá oiriúnach duit a shocrú.
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TEAGMHÁLAITHE ÚSÁIDEACH SEIRBHÍS
TINE & TARRTHÁLA
Fire & Rescue Headquarters
1 Seymour Street, LISBURN, BT27 4SX
Tel: 028 9266 4221
Facs: 028 9267 7402
Fón Téacs/Minicom: 028 92622 8800
www.nifrs.org
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TÁ COMHRAICEOIRÍ DÓITEÁIN FAOI ÉIDE AG
TABHAIRT CUAIRT AR DO CHEANTAR CHUN
SEIRBHÍS SEICEÁLA TINE SÁBHÁILTEACHT

SAOR IN AISCE A THAIRISCINT.

Ghlaoigh Seirbhís Tine & Tarrthála Thuaisceart Éireann chun SEIRBHÍS
SEICEÁLA TINE SÁBHÁILTEACHT BAILE SAOR in aisce a thairiscint duit
Tá Comhraiceoirí Dóiteáin faoi éide ag
seiceáil tithe ar fud Thuaisceart Éireann
anois.
Seiceáilﬁdh siad an bhfuil daoine i mbaol,
fearais a d’fhéadfadh tine a thosnú,
cúnamh le aon ghníomh chun tine a
sheachaint agus níos tábhachtaí chun
a chinntiú go bhfuil to aláram deataigh
ag obair. Más gá cuirﬁdh muid aláram
deataigh isteach duit.
Ach conas a bheidh fhios againn go bhfuil
Seirbhís Seiceála Tine & Sábháilteacht
Baile uait? Éasca – cuir an greamaitheoir
glas ar an bhfuinneog tosaigh.
Taispeánann an greamaitheoir glas gur
mian leat go ndéanfaidh muid seiceáil
saor in aisce, mar sin nuair a bheimid i do
cheantar buailﬁdh muid isteach chugat.
Cuir glaoch ar uimhir an tSeirbhís Seiceála
Tine & Sábháilteacht agus cuirﬁdh muid
glaoch ar ais ort chun dáta agus am
oiriúnach a shocrú.

TÁBHACHTACH:
Taispeánfaidh gach pearsa ón tSeirbhís
Tine & Tarrthála a gcártaí aitheantais
pearsanta. Más gá soiléiriú briese, glaoigh
ar 028 9266 4221 amháin.

SEICLIOSTA:
AN BHFUIL:

• Aláram deataigh atá ag obair agat?
• Seiceáil ar an aláram gach seachtain?
• Plean éalaithe tine agat agus é á
chleachtadh?
• Ar an eolas faoi na cúig príomh chúiseanna
tine tigh?

SULA DTÉANN TÚ A CHODLADH AN :
•
•
•
•

nDúnann tú na doirse inmheánacha ar fad?
Múchann tú toitíní agus coinnle go hiomlán?
Seiceáileann tú go bhfuil an sorn múchta?
gCasann tú as gach fearas leictreach nach
bhfuil gá leo?

Más freagra diúltach a thug tú ar na
ceisteanna thuas, glaoigh orm anois do
Seiceáil Tine Sábháilteacht Baile ar:
Fón: 028 9260 0477
Fón Téacs/Minicom: 028 9262 8800

