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ELDVARNIR
& ÖRYGGISFATNAÐUR

Kynningarblað Jólaseríur, reykskynjarar, flóttaleiðir og nýjar

eldhættur.
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Seríurnar þurfa að vera í lagi
Jólin eru hátíð ljóssins. Þá er kveikt á fleiri ljósum og þau oft látin loga lengur en aðra daga ársins. Hluti af undirbúningi jólanna á að vera
að ganga úr skugga um að þau ljós sem nota á séu í góðu lagi. Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur nokkurra félaga, undir hatti
Mannvirkjastofnunar, um auknar eldvarnir. Eftirfarandi upplýsingar eru fengnar af vefsíðu bandalagsins, www.mannvirkjastofnun.is
Áríðandi er að skipta tafarlaust um brotnar klær og brotin perustæði þegar jólaseríur eru yfirfarnar. Einnig þarf
að ganga úr skugga um að allar rafmagnsleiðslur séu
heilar, að einangrun sé alls staðar í lagi og að ekki sjái
í bera víra.
Flestar ljósakeðjur til notkunar innandyra eru þannig gerðar að þegar ein pera „deyr“ logar áfram á hinum
perunum. Eftir því sem logar á færri perum eykst ljósstyrkur hverrar peru og þar með hitinn. Ljós sem ofhitna geta auðveldlega valdið bruna. Því er mikilvægt
að alltaf sé nægileg fjarlægð frá ljósi í brennanlegt efni.
Rafljós geta kveikt í gluggatjöldum engu síður en kertaljós. Sýnum sérstaka varúð gagnvart jólastjörnum og
öðru pappírsskrauti sem sett er utan um ljósaperur.
Jólaljós utandyra eiga að vera sérstaklega gerð til
slíkrar notkunar. Að nota inniljós utandyra getur verið
lífshættulegt.

Gamlar jólaseríur
þarf að yfirfara vel
fyrir hver jól.
NORDIC PHOTOS/ GETTY

Atriði sem vert er að hafa í huga:
■ Látum aldrei loga á ljósunum á jólatrénu yfir nótt eða

þegar við erum að heiman
■ Hendum gömlum jólaljósum sem eru úr sér gengin
■ Notum ætíð ljósaperur af réttri gerð, stærð og styrk-

leika
■ Gætum þess að brennanleg efni séu ekki nálægt jóla-

ljósum
■ Óvarinn rafbúnaður getur valdið raflosti
■ Vörum okkur á óvönduðum jólaljósum
■ Inniljós má aldrei nota utandyra
■ Förum eftir leiðbeiningum um uppsetningu og notkun
■ Látum logandi kerti aldrei standa ofan á raftæki
■ Góður siður er að skipta um rafhlöður í reykskynjur-

um fyrir hver jól
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Í tilefni af 90 ára afmæli Ólafs Gíslasonar & Co. hf.
bjóðum við 15% afslátt í verslun okkar af eftirfarandi
búnaði næstu 10 dagana eða til og með 30. nóvember.
Einstaklega gott tækifæri til þess að eignast
eldvarnarbúnað á lægra verði.

Eldvarnarteppi
Stærð 100x100 sm

Nú fer í hönd tími kertaljósa og mikilvægt að kenna börnum að umgangast eld.

Börn kunni eldvarnir

Dufttæki
6 kg

Léttvatnstæki
6 kg

Reykskynjari
(Jónískur)

Dufttæki
2 kg



Reykskynjari
(Optískur)

afsláttur
í verslun okkar
næstu 10 dagana
Ólafur Gíslason & Co hf Eldvarnamiðstöðin
Sundaborg 7, 104 Reykjavík
Sími 568-4800 Fax 568-5056
www.oger.is

Eldur getur kviknað fyrirvaralaust og breiðst afar hratt út. Því þurfa
foreldrar og forráðamenn að upplýsa börn um eldvarnir og kenna
þeim nauðsynlega aðgát í umgengni við eld.
■ Kennið börnum að aldrei megi leika sér með eldspýtur, kveikjara eða flugelda. Þegar börnin stálpast ættu þau eingöngu að umgangast eldfæri undir eftirliti fullorðinna. Hafið slökkvitæki ávallt
nærri og síma við höndina ef slys eiga sér stað.
■ Æfið flóttaleiðir sem notaðar yrðu við eldsvoða með börnunum og
miðið við tvær gildar útgönguleiðir. Notið skeiðklukku til að sjá
hversu langan tíma tekur fyrir fjölskylduna að komast út. Krakkarnir eiga eftir að hafa gaman af þessari æfingu og læra mikið af
henni.
■ Öll börn ættu að kunna að bregðast við hljóði reykskynjara. Kennið þeim að beygja sig strax niður í gólf og koma sér út um leið og
reykskynjarinn varar við eldi eða reyk. Barn sem þetta kann hefur
mun betri möguleika á að komast heilu og höldnu úr eldsvoða.
■ Notið hyggjuvitið í eldhúsinu og gætið barna sérstaklega í kringum
heita ofna, gaseldamennsku og eldavélar.
■ Virkir reykskynjarar draga verulega úr dauðsföllum vegna eldsvoða og eru nauðsynleg eldvörn á öllum heimilum. Best er að
koma fyrir reykskynjurum á öllum hæðum húsa og við öll svefnherbergi.

HÁGÆÐA
VINNUFATNAÐUR

GERIR VINNUNA ÞÆGILEGRI!
Dynjandi býður upp á góðan vinnufatnað
á hagstæðu verði!
Dynjandi örugglega fyrir þig!

Dynjandi - Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is
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Nýjar eldhættur á heimilum
Miklar breytingar hafa orðið á tækjum og tólum
á heimilum landsmanna undanfarin 10-15 ár.
Áður var eitt sjónvarp á heimili en nú er algengt
að mörg sjónvörp séu á heimili, jafnvel eitt í
hverju svefnherbergi. Samkvæmt vef Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er sjónvarpið um
20% orsakavaldur íkveikju af völdum rafmagns
hérlendis. Því er mikilvægt að huga vel að staðsetningu þeirra og góð regla er að slökkva
ekki eingöngu á því með fjarstýringunni heldur taka það úr sambandi. Þegar slökkt er með
fjarstýringu helst straumurinn á sjónvarpinu
og brunahætta er því enn til staðar. Þá skiptir engu hvort sjónvarpið er nýtt eða gamalt. Því

SKIPULEGGÐU
FLÓTTALEIÐ
Nauðsynlegt er að fjölskyldan geri
áætlun um hvernig yfirgefa á heimilið ef eldur kemur upp. Slík áætlun
getur ráðið úrslitum um hvort allir
komast heilir út. Ef unnt er skal loka
rýminu þar sem eldur logar, það
tefur útbreiðslu elds og reyks.
Best er að öll fjölskyldan taki
þátt í að gera áætlunina og æfi
hana síðan. Brýnið fyrir ungum
börnum að þau megi ekki fela
sig inni í skáp eða undir rúmi.
Mörg dæmi eru um að slökkviliðsmenn hafi átt erfitt með að bjarga
börnum úr brennandi húsum
vegna þessa.
Við gerð flóttaáætlunar þarf að
hafa í huga:
Að hafa tvær greiðar leiðir út
úr íbúðinni og húsinu. Komið fyrir
neyðarstiga þar sem þörf krefur.
Að allir viti að þeir eigi að fara
út um leið og elds verður vart.
Hringið á slökkvilið í 112 eins fljótt
og auðið er.
Að ákveða fyrirfram stað þar
sem allir hittast þegar út er komið.
Þannig má ganga úr skugga um að
allir hafi skilað sér út.

er góð regla að tengja sjónvarpið í millistykki
með slökkvara og slökkva þannig eftir notkun
hverju sinni.
Ljós í barnaherbergi verða sífellt skrautlegri
og stærri. Röng stærð eða gerð á peru getur orsakað bruna vegna hitans sem myndast í ljósastæðinu og því er mikilvægt að velja rétta peru
í ljósið.
Notkun á gaseldavélum hefur aukist mikið
undanfarin ár. Nauðsynlegt er að velja alltaf viðurkenndan búnað og láta fagmenn um
uppsetningu vélanna heima fyrir. Logavörður er nauðsynlegur öryggisbúnaður og ef gaskútur er geymdur inni í skáp er nauðsynlegt

Það er gaman að elda með gasi en huga þarf að öryggi.

að koma gasskynjara fyrir sem næst gólfi. Góð
regla er að láta fagmenn yfirfara tækin reglulega og mælt er með því að skipta um slöngur á
fimm ára fresti.

STOMP

PRÓFIÐ SKYNJARANN
FJÓRUM SINNUM Á ÁRI

Heimild: Eldvarnabandalagið

„Sannir sviðstöfrar“
Sunday Telegraph

Eldborg — sýnt í desember
Harpa kynnir STOMP í samstarﬁ við Stomp Productions
og Glynis Henderson Productions
Sýningin sameinar leikhús, dans og hryntónlist og hefur farið sigurför
um heiminn. Býðst Íslendingum nú tækifæri til að sjá þetta magnaða
sjónarspil hér á landi — ferskara og hraðara en nokkru sinni!

Miðasala á midi.is og harpa.is
er aðalstyrktaraðili Hörpu

Brandenburg

Best er að hafa reykskynjara í
öllum rýmum. Setjið hann upp
sem næst miðju lofts og aldrei
nær vegg eða ljósi en sem nemur
30 sentimetrum. Í langan gang
skal setja skynjara við báða enda.
Ef sjónvörp og tölvur eru í barnaog unglingaherbergjum skal setja
reykskynjara í þau.
Reykskynjara þarf að prófa að
minnsta kosti fjórum sinnum á ári
og er gott að miða við jól, páska,
sumar og haust. Til að prófa
skynjara er prófunarhnappnum
haldið inni þar til viðvörunarmerki
heyrist. Gott er að leyfa heimilisfólki að heyra hljóðið svo það
þekkist vel.
Ef stutt hljóðmerki heyrist frá
skynjaranum á um það bil mínútu
fresti þarf að endurnýja rafhlöðuna. Hana þarf
að endurnýja
árlega og
er gott að
miða við að
gera það í
kringum jól.
Líftími reykskynjara er áætlaður um 10 ár. Gott er að skrá á
bakhlið skynjarans hvenær hann
var keyptur. Skynjarinn endist
betur ef hann er ryksugaður að
innan í hvert sinn sem skipt er
um rafhlöðu.

www.harpa.is/stomp

