SÁBHÁILTEACHT
TINE SA MBAILE

COSAIN DO BHAILE Ó THINE

GLAOIGH: 028 9260 0477
do Seiceáil Sábháilteacht Tine Baile SAOR in aisce.

SÁBHÁILTEACHT TINE – NA RIACHTANAIS

Ro-ghnóthach chun smaoineamh ar sábháilteacht tine?
Cuir ceist ar aon duine a d’fhulaing tine baile an cur amú
ama atá i sábháilteacht tine agus inseoidh siad malairt scéil
duit.

COIMEÁD DO BHAILE AGUS TO CHLANN SÁBHAILTE Ó THINE
Léigh an bileog seo chun bunrialacha sábháilteacht tine a
chur i gcuimhne duit.

SAOL RÉALAÍOCH – MARAÍONN
LEITHSCÉALTA
Ar an 21 Lúnas, bhí tine i dteach
mhuintir Graham. Bhí an clann
ina gcodladh. D’éalaigh Anne agus
Michael Graham ina mbeatha. Níor
éalaigh a mbeirt clainne, Amy (aois
a trí) agus Josh (aois a cúig). Bhí
Clann Graham ag smaoineamh
ar sábháilteacht tine. Bhí aláraim
deataigh feistithe thíos staighre agus
sa bpásáiste ar an dara hurlár, ach
níor sheiceáil siad na cadhnairí.
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AR SHEICEÁIL TUSA
CADHNAIRÍ DO ALÁRAIM
DEATAIGH LE DÉANAÍ?

ALÁRAIM DEATAIGH

Is gaireas rabhaidh an aláraim
deataigh a bhrathann tine ins na céad
céimeanna tosaigh.
Tugann seo am breise duit atá
riachtanach le héalú.

Sábháile
dóiteáin ann aláram
saoil!
C

uir cean
n
agus seic ar gach leibhéal
eáil na ca
i do thea
ch
dhnairí go
rialta.

• Tá costas chomh híseal le £5 ar aláraim deataigh
agus is féidir iad a cheannach ó ollmhargaidh agus
in aon cheann de na siopaí príomh shráide. Má
tá tú ag smaoineamh ar aláram a cheannach ba
chóir duit ceann a mhaireann ar feadh 10 mbliana
a roghnú, cosnaíonn sé beagán níos mó ach ní gá
na cadhnairí a athrú chomh minic ann.
• Feistigh aláram deataigh ar gach urlár i do
theach, go hidéalach sa halla nó ar
• síleáil an léibheann. Ná cur aláram sa chistin áit ar
féidir é chur ar siúl trí thimpist go minic.
• Is féidir aláraim le cnaipe “ciúnas” a cheannach
chun gur féidir an aláraim a mhúchadh más rud é
go dtéann sé ar siúl trí thimpist.
• Déan seiceáil ar na cadhnairí uair sa tseachtain.
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TÁ SÉ RÍTHÁBHACHTACH
COTHABHÁIL A DHÉANAMH AR
DO ALÁRAM DEATAIGH.

Seiceáil na
cadhnairí gach
seachtain

Folúsghlan faoi
dhó sa bhliain

Athraigh an
cadhnra gach
bliain munar
aláram 10
mbliana atá ann.

Athraigh an
aláram gach 10
mbliana.

SÁBHÁILTEACHT SA CHISTIN
• Coimeád sreangáin leictreach agus ábhar ar
lenár féidir dul trí thine go héasca, ar nós éadaigh
soithigh, miotóga oighin agus éadach, amach ón
sorn agus ón tóstaer.
• Coimeád an sorn, tóstaer, iarta agus greille glan.
Is féidir le gréis, grabhóg agus geir dul trí thine to
héasca.
• Coimeád sreangáin agus fearais leictreach amach
ón uisce.
• Coimeád pluid tine sa chistin. Is féidir é a fhilleadh
timpeall ar dhuine má théann a gcuid éadaigh trí
thine, no tine bheag a phlúchadh leis.
• Triomaigh bia atá le dhul sa bhfriochtán sul a
chuireann tú san ola ﬁuchta iad. Má tá deatach as
éirí as an ola, múch an teas agus fág an friochtán
ag fuarú.
• Ná líon níos mó ná aon trian don fhrioctán le hola.
• Ná húsáid cipíní solais ná lastóirí chun sorn gáis a
lasadh. Tá fearais splanc níos sábháilte.
• Déan cinnte nach bhfuil lámh sáspain ná potaí ag
gobadh amach ón iarta.
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! BÍODH AIRD I GCÓNAÍ AGAT AR BHIA AR
AN GCÓCAIRE. TOSNAÍONN TINE NUAIR NACH
DTUGTAR AIRE.

SÁBHÁIL

MÁ THÉANN AN FRIOCHTÁN TRÍ THINE?
Ná téigh sa seans. Fáigh gach duine
amach as an teach agus glaoigh ar
an tSeirbhís Tine & Tarrthála.
• Múch an teas má tá sé sábháilte sin a dhéanamh.
Ná bog an friochtán.
• Ná caith uisce thar an bhfriochtán riamh.

MÁ TÁ TINE ANN ...

IMIGH AMACH
FAN AMUIGH
& GLAOIGH:
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NÁ TEIGH SA SEANS.

NÍ A LEITHÉID DE RUD AGUS TINE SÁBHÁILTE. TÁ SÉ NÍOS FEARR DUIT TINE A
SHEACHAINT NÁ É A THROID.

IS É OBAIR NA BHFIR DÓITEÁIN PROIFISIÚNTA DUL I
NGLEIC LE TINE. IS FEARR É FHÁGÁL FÚTHÚ.

LEICTREACHAS
PLOICÉAD AGUS CABLAÍ
• Seiceáil an uasmhéid aimpéir lenár feidir leis an
bhﬁús sa bploicéad deileáil.
• Más gá duit cuibheoir a úsáid, bain úsáid as ceann
a bhfuil ﬁús ann agus ná teigh thar 13 aimpéar. Bí
aireach! Úsáideann ciotail 13 aimpéar leis féin.
• Ná cuir cáblaí ná sreangáin faoi chairpéid ná
mataí.
• Seiceáil do chomharthaí ploicéad lochtach nó
sreangáin scaoilte ar nós marcanna dóite nó
soilse ag preabadh.
• Athraigh cablaí agus sreangáin atá gearrtha nó
scaoilte – ná cuir téip orthu.
• Ná cuir níos mó ná ploicéad amháin i ngach
soicéad.
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! MÚCH FEARAIS LEICTREACH AGUS
BAIN AN PLOICÉAD AS AN SOICÉAD
MUNA BHFUIL TÚ Á N-ÚSÁID.

PLUIDEANNA LEICTREACH
• Ná stóráil pluideanna leictreach agus iad ﬁllte.
Stóráil iad oscailte ar dromchla cothrom nó ina
rolla chun na sreangáin inmheánacha a chosaint.
• Ná fág pluid leictreach ar siúl ar feadh na hoíche
ach nuair a comhlíontar na treoir go bhfuil sé
sábháilte sin a dhéanamh. Thairis sin, bain an
ploicéad ón soicéad sula dtéann tú a luí.

TÉITHEOIR INIOMPARTHA
• Ba chóir téitheoirí a bheith cúl le balla i ngach cás
agus a n-aghaidh isteach sa seomra. Más féidir
ceangail iad leis an mballa sa chaoi nach féidir leo
titim.
• Ná lonnaigh téitheoirí in aice le cuirtíni ná troscáin
agus ná húsáid iad riamh chun éadaigh ﬂiuch a
thriomú. Soilse

dó-dhíonach

SOILSE
• Ná lonnaigh soilse ná lampaí in aice le cuirtíní ná
éadaigh eile sa tseomra.
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SEICEÁIL GO BHFUIL LIPÉAD
CLÚDACH DÓ-DHÍONACH AR DO
THROSCÁN.

TOITÍNÍ
Is de bharr neamh aird ag fáil réidh
go sábháilte le fuílleach ábhar atá
fós ar lasadh is cúis le 50% de bháis
tubaisteach i dtinte i dTuaisceart
Éireann.
• Bí fíor chúramach agus tú ag caitheamh toitíní
nuair atá tuirse ort, nuair atá tú ag tógál taibléidí
nó nuair atá deoch mheisciúil ólta agat. Tá sé anéasca titim i do chodladh agus gan tabhairt faoi
ndeara go bhfuil toitín fós ar lasadh.
• Ná caith toitíní sa leaba. Tá sé ró-éasca titim i do
chodladh agus na h-éadaí leapan a chur trí thine.
• Bain úsáid ag luaithreadáin i gcónaí.
• Déan cinnte nuair a mhúchann tú toitín, go bhfuil
sé go hiomlán múchta.
• Tóg freagracht agus coimeád cipíní solais agus
lastóirí san áit nach féidir le páistí iad a shroichint.
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TÁ SÉ NÍOS TEOCHA NÁ MAR A
SHÍLEANN TÚ – DÓANN TOITÍNÍ AG
TEOCHT DE OS CIONN 700 CÉIM C.

COINNLE
Láimhseáil coinnle ar lasadh mar a
dhéanfá aon lasair eile.
• Coimeád súil orthu i gcónaí
• Múch go hiomlán iad san oíche.
• Coimeád coinnle amach ó aon ábhar ar féidir leo
dul trí thine ar nós troscáin, éadaigh, cuirtíní agus
mar sin de.
• Is féidir leis teas ó choinnle agus soilsé-té
dromchlá plaisteach a leá, ar nós bosca teilifíse
agus tobáin folcadh. Dé cinnte go gcuireann tú iad
ar dhromchla friththeasach i gcónaí.
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NÍ THÓGANN SÉ ACH NÓIMÉAD
NEAMH-AIRDEALL AR THINE A
THOSNÚ SAN ÁIT NACH FÉIDIR
LE PÁISTÍ NÁ PEATAÍ IAD A
SHROICHINT.

BÍ ULLAMH
PLEANÁIL DON TODHCHAÍ
• Déan cinnte to bhfuil fhios ag do chlann uile cad is cóir dóibh a dhéanamh i gcás
tine agus conas éalú go sábhailte.
• Pleanáil na bealaí éalaithe agus coimeád saor ó bhac iad i gcónaí.
• Coimeád eochracha do na fuineoga agus doirse in aice láimhe.
• Dún na doirse. Trí dhoirse a dhúnadh is féidir do shlí éalaithe a choimeád saor
ó thine. Tá sé seo fíor-thábhachtach i dtithe nach féidir na fuinneoga a úsáid le
héalú, go háirithe má tá tú i do chónaí i bhfoirgneamh ard (3 urlár nó níos airde) nó
in arasán ag barr tigh.

NÓS IMEACHTA MÁ THOSNAÍONN TINE
• Má tá deatach sa seomra fan go híseal san áit a
bhfuil aer glan.
• Déan gach iarracht fanacht staidéarach. Fáigh
gach duine amach chomh scioptha agus is féidir
– ná cuir am amú agus ﬁosrú cúis na tine ná ag
bailiú maoin pearsanta.

MÁ THÉANN DO CHUID ÉADAIGH
TRÍ THINE ...
• Ná rith timpeall

STOP!
LUÍGH!

• Luígh síos agus déan tú féin a únfairt timpeall
• Plúch na lasracha le éadach trom, ar nós cóta,
pluid nó pluid tine má tá ceann in aice leat.

ROLLAIGH!

MÁ TÁ BAC AR DO BHEALAÍ ÉALAITHE ...
• Munar féidir leat fuinneog a oscailt – bris an
ghloine i gcúinne íochtarach. Cuir pluid nó tuáille
thar an ngloine spiacánach.
• Má tá tú ar an chéad nó dara urlár, téigh amach
trí fhuinneog más féidir. Úsáid clúdaigh leapan nó
piliúr chun do thitim a stuáil. Ná léim amach!
• Múnar féidir éalú amach as an bhfoirgnimh,
bailigh chuile dhuine in aon seomra amháin ina
bhfuil fuinneog nó fón ann más féidir. Cuir éadaigh
leapan timpeall an dorais chun an deatach a
choimeád amach agus glaoigh ar 999.
• Más féidir éalú ón bhfoirgnimh, glaoigh ar 999
chomh luath agus atá tú lasmuigh. Úsáid fón póca
nó fón an chomharsain.
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NÁ TÉIGH AR AIS ISTEACH SA
BHFOIRGNEAMH SEIRBHÍSÍ
DÓITEÁN AGUS TARRTHÁLA.

Fire & Rescue Service Headquarters
1 Seymour Street, Lisburn, Co. Antrim BT27 4SX
Tel: 028 9266 4221 Facs: 028 9267 7402 Fón Téacs/Minicom: 028 9262 8800
www.nifrs.org

AREA COMMANDS
Eastern Command
6 Bankmore Street, Belfast, BT7 1AQ
Tel: 028 9031 0360 Facs: 028 9031 3226
Southern Command
Thomas Street, Portadown, BT62 3AH
Tel: 028 3833 2222 Facs: 028 3835 0341
Western Command
10 Crescent Link, Londonderry, BT47 5FR
Tel: 028 7131 1162 Facs: 028 7134 1926
Northern Command
21 Henry Street, Ballymena, BT42 3AA
Tel: 028 2565 1806 Facs: 028 2565 1807

IRISH

GLAOIGH: 028 9260 0477
Do Seiceáil Sábháilteacht Tine Baile SAOR in aisce.

