די פאראייניגטע שטאטן האט די בעסטע
געביידעס און די בעסטע טרענירטע
און אויסגעשטאטע פייער סערוויס אין
דער וועלט ,אבער עס איז נאך דא צו א
גרויסע צאל טויטפעלער פון פייער
יאר ,נאך יאר ,נאך יאר...
פייערס הרג'ענען מער אמעריקאנער ווי אלע
נאטורליכע אומגליקן אינאיינעם  ...איבער 50
מאל מער

פייער
סעיפטי

פלאנט צו בלייבן לעבן

איז אייער

פאראנטווארטליכקייט

פייער פאראורזאכט איבער  $11ביליאן אין
פראפערטי פארלוסטן יעדעס יאר
עס זענען פארהאן כמעט  400,000היים
פייערן אין די פאראייניגטע שטאטן יעדעס
יאר

Andrew M. Cuomo
גאווערנאר
ניו יארק סטעיט

כמעט  4,000מענטשן שטארבן אין פייער
יעדעס יאר .נאך  27,000ווערן פארוואונדעט

John P. Melville
קאמישאנער
אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט
און עמערדזשענסי סערוויסעס

יעדע צוויי שעה ווערט א מענטש גע'הרג'עט
דורך פייער

Bryant D. Stevens
סטעיט פייער אדמיניסטראטאר
אפיס פון פייער פארמיידונג און קאנטראל

מענטשליכע גרייזן איז דער מערסט
באדייטנדער אורזאך און פארשפרייטונג פון
פייער
אנדערש ווי נאטורליכע אומגליקן ,קענען
כמעט אלע פייער טויטפעלער און פארלוסטן
ווערן פארמיטן
די אינפארמאציע אין דעם בראשור וועט
אייך העלפן פארמיידן מעגליכע פארלוסטן
פון פייער

אפיס פון פייער פארמיידונג
און קאנטראל
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc

היים פייער

סעיפטי
עצ ו ת

פייער איז הייס ,שנעל,
טונקל ,און פראדוצירט
טויטליכע רויך און גאזן
ביז עטליכע מינוט ,קען דער טעמפעראטור אין א צימער
מיט א פייער דערגרייכן פיל העכער ווי  1000דעגריס .איר
קענט נישט איבערלעבן אינעם היץ .אן איינצלנער אטעם
פון דעם גאר הויכן היץ וועט זיין פאטאל .פייער דאפלט זיך
אין מאס יעדע  30-60סעקונדעס .ביז בלויז עטליכע מינוט
קען א גאנצער צימער ,אדער אפילו מערערע צימערן ,זיין
גענצליך איינגעהילט אין פייער .קענט איר עס מאכן צום
טיר? פייער איז טונקל .איר וועט נישט קענען זען .חזר'ט
אייער אנטלויף פלאן מיט פארדעקטע אויגן אדער אויף אן
אנדערן אופן אן זען .רויך הרג'עט .מעבל ,פארב ,קארפעט,
און פיל אנדערע מאטריאלן געבן ארויס טויטליכע גיפטיגע
גאזן ווען זיי ברענען .רוב מענטשן וואס שטארבן אין פייער
שטארבן פון אטעמען די גיפטיגע רויך.
איר וועלט אויס אויב איר וועט זיין פייער סעיף .דורכן
אויספאלגן עטליכע איינפאכע פייער סעיפטי פירונגען,
קענט איר העלפן אפהאלטן זיך און אייער פאמיליע פון זיין
צווישן די טויזנטער וואס שטארבן אין פייערס יעדעס יאר.

פלאנירט פאראויס – גייט
ארויס לעבעדיג

אויב איר ווערט פארכאפט אין א פייער
צושטאנד ,איז בלייבן לעבן אייער ערשטע
פריאריטעט.
•ווייסט צוויי וועגן ארויס פון יעדן צימער
•טאפט דעם טיר
•אויב דער טיר איז הייס ,עפנט עס נישט
•נוצט אייער צווייטער וועג ארויס ,אדער גייט צו א פענסטער
און רופט נאך הילף
•אויב דער טיר איז קיל ,בלייבט נידריג און עפנט עס
צוביסלעך
•קוקט אויב עס איז דא רויך און פייער איידער איר גייט
ארויס
•גייט ארויס איידער איר טעלעפאנירט פאר הילף .רופט
 ,911אדער דעם פאסיגן עמערדזשענסי נומער ,פון א
זיכערן ארט אינדרויסן פון די געביידע
•אויב א פייער אלארם איז אוועילעבל ,שלעפט דעם אלארם
אויפן וועג ארויס
•פארמאכט די טיר הונטער זיך .דאס העלפט אפהאלטן
דעם פייער פון זיך פארשפרייטן און קען באשיצן אייערע
זאכן פון פייער און רויך שאדן

בייגט זיך אראפ און גייט
•זוכט נישט קיין אנדערע מענטשן און נעמט
נישט אייערע זאכן

•קלאפט אויף אנדערע טירן בשעת איר גייט ארויס
•שרייט "פייער" בשעת איר גייט ארויס
•איר האט נישט קיין צייט צו טון קיין שום אנדערע זאך
אויסער אנטלויפן

•קריכט נידריג צו דער ערד

•דיקע רויך קען מאכן אוממעגליך צו זען
•גיפטיגע כעמיקאלן אין די רויך קענען ווערן טויטליך ביז
עטליכע סעקונדעס
•היץ און רויך גייען ארויף – די פרישסטע ,ריינסטע לופט
איז נאנט צו דער ערד

•אויב איר קענט נישט ארויסגיין ,רופט
אויפמערקזאמקייט פון א צווייטן

•פארמאכט און פארזיגלט אייער טיר – פרובירט
אפצוהאלטן דעם רויך פון אריינקומען
•הענגט אדער פאכעט עפעס אזוי ווי א ליילעך פונעם
פענסטער צו רופן אויפמערקזאמקייט
•שרייט ארויס פונעם פענסטער

אייערע אויסוואלן באשטימען
אויב איר וועט שטארבן אין א
פייער

פייערס קענען פארמיטן ווערן דורכן
נעמען עטליכע איינפאכע באווארענישן:
•נעמט פערזענליכע פאראנטווארטליכקייט פאר
פייער פארמיידונג
•האלט זיך אפ פון איבער-לאדענען עלעקטראנישע
אוטלעטס
•האלט ספעיס היטערס און האלאדשזען לעמפ אוועק פון
זאכן וואס קענען ברענען
•לעשט אויס ליכט און זאכן וואס ברענען ווען נישט
אונטער וואכטונג.
•פארלעשט גענצליך אלע רייכערן מאטריאלן
•רייכערט נישט ווען איר זענט מיד אדער באגרעניצט
•האלט גרילס אוועק פון געביידעס
•האלט שוועבעלעך און צינדערס אוועק פונעם
דערגרייכונג פון קינדער

באשיצט זיך פון ווערן
פארכאפט אין א פייער
•מאכט זיכער צו האבן פונקציאנירנדע רויך
אלארמס

•פרובירט אויס רויך אלארמס יעדן חודש
•אינסטאלירט נייע באטעריעס צוויי מאל יעדעס יאר –
"טוישט אייער זייגער – טוישט אייערע באטעריעס"
•נעמט קיינמאל נישט ארויס די באטעריעס צו נוצן פאר
סיי וועלכע אנדערע צוועק

•פלאנט אנטלויף וועגן

•ווייסט וואו אלע ארויסגענג געפינען זיך אינעם געביידע
וואו איר זענט
•ווייסט צוויי וועגן ארויס פון יעדן צימער
•מאכט א היים אנטלויף פלאן אנדייטנדיג צוויי וועגן ארויס
פון יעדן צימער
•חזר'ט אייער פלאן – רוב פייערן פאסירן ביינאכט ווען
עס איז טונקל און שווער צו זען
•באשטימט א זיכערע צוזאמטרעף ארט אינדרויסן כדי
יעדער זאל זיך קענען צוזאמנעמען און געציילט ווערן

•נעמט אן ערנסט אלע פייער אלארמס
•איגנארירט קיינמאל נישט קיין פייער אלארם
•ווארט נישט צו זען פייער אדער רויך
•פרובירט נישט צו נעמען אייערע זאכן
•רעאגירט צו יעדן אלארם ווי אן עכטן פייער

אינסטאלירט רעזידענשל

פייער שפריצער

דער פייערלעשער אין אייער היים וואס איז
שטענדיג אויף דער וואך
יעדעס יאר ,שטארבן  4,000מענטשן אין פייערן .אכט
פון יעדע צען צען פייערן פאסירן אין עמיצנ'ס היים .פייער
שפריצער ראטעווען לעבנס און רעדוצירן פראפערטי שאדן
ווייל:

•שפריצער שאפן קריטישע צייט צו אנטלויפן
• 90%פון פייערס ווערן פארהאלטן דורך אן איינצלנער
שפריצער קעפל
•היים פייער שפריצער נוצן בלויז א טייל פונעם וואסער
וואס די פייער דעפארטמענט נוצט ווען זיי קומען אן

