Yangın risk değerlendirmesi
yapmazsam ne olur ?
Basit anlamda, yangın çıkma ihtimali daha
yüksek ve yangından kurtulma / toparlanma
ihtimali ise daha da az olacaktır.Değerlendirme;
işyeri ile ilgili herkesin yangına karşı güvenliğini
sağlamak için düzenlenmiş olan kanuni bir
gereksinimdir.
Itfaiye Servisinin görevlerinden birinin bu
kanunun uygulanmasını sağlamak için işyerinizi
denetleyebileceğini biliyor muydunuz?
Eğer yangın güvenliğini artırmanız gerektiğine
karar verirsek size ilk önce tavsiyede
bulunuruz.Ciddi durumlarda hukuki
yaptırımlarda bulunabiliriz ve bazı durumlarda
ise iş yerinizi tekrar güvenli olana kadar
kapatabiliriz.
Yangın Risk Değerlendirmesi ve düzeltmeler
yapmak için ayıracağınız kısa bir süre
elemanlarınızın, müşterilerinizin veya aile
fertlerinizin hayatını kurtarabilir ve ayrıca
işyerinizin açık kalmasını sağlar.

Bunun kendi başınıza
gelmesini önleyin!
Güney Batılı bir lokanta sahibinden, yangın
güvenliği kanununu tam 6 kez çiğnediği
suçunu itirafından sonra yaklaşık olarak
£20,000 tutarında ceza ve masrafları
ödemesi istendi.
Yerel Sulh Ceza Mahkemesi suç başına
£3,000 tutarında para cezası verdi, bu
suçunu kabul ettiği için £2,000’e indirildi,
ancak £7282 tutarındaki mahkeme
masraflarını tamamen ödemesi istendi.
Ödeyemediği için bir süre hapis yattı.

İletişim bilgileri
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Turkish

Lokanta, hızlı yiyecek
(fast food) satış yeri veya
takeaway sahibi misiniz?

fire safety law

Yangın Güvenliği Kanunu
sizin için de geçerli ve önlem almalısınız,

Yangını önleme yolları
Bu broşür düzenli bir yangın güvenliği
değerlendirmesinin önemi ve faydalarına
işletmelerin dikkatini çekmek için hazırlanmıştır.
İşyeriniz ve içindeki insanları bir yangın
tehlikesinden korumak bir zorunluluktur.
İşyerinin üst katında yatan var mı?
Üst kattaki oda veya dairelerde insanların
uykuda olabileceği için; girişin tek, açık plan
veya korumasız merdivenlerin ana umumi alan
veya mutfaktan olduğu işyerlerinde yangın
güvenliği bilhassa önemlidir.
Aşağıda tehlikeli bir kat düzeni gösterilmekte.
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2005 yılında çıkan Düzenleyici Reform (Yangın
Güvenliği) Yönergesi işyerinizi kullanan kişileri
yangın riskine karşı korumakla sizi sorumlu
kılar.
Icap ederse, tüm kaçış yollarının güvenli
olmasını sağlamak için yangın güvenlik
önlemlerinin/binanın düzeltilmesi gerekir.

5 önemli adımı yerine getirin
• Tehlikeleri tespit et
• Riskte olan kişileri tespit et
• Ortadan kaldır veya azalt ve riskten koru
• Kayıt ve plan yap, bilgilendir, eğit ve öğret
• Gözden geçir
En önemli tavsiye
Değerlendirmeyi gözden geçirme ve düzeltme
zamanı geldiği zaman kayıt tutma size oldukça
zaman ve para kazandıracaktır.
Beş veya daha fazla işçi (part-time çalışanlar
da dahil olmak üzere) çalıştırıyorsanız yasalar
önemli bulguların yazılı kaydını tutmanızı
emrediyor.
Yangın Risk Değerlendirmesi nedir?
Bir yangın risk değerlendirmesi işyerinizin ve
buraları kullanacak kişilerin ayrıntılı olarak
incelenmesidir. Bir yangın çıkma riskine
bakarak bunu önlemek ve insanları güvenli
tutmak için ne tür tedbirler almanız gerektiğine
karar verir.

Ne yapmalıyım?
T2005 yılında çıkan Düzenleyici Reform
(Yangın Güvenliği) Yönergesi işyerinizi
kullanan kişileri yangın riskine karşı korumakla
sizi sorumlu kılar.
İcabında, yangın güvenliği önlemlerinizi
düzeltmelisiniz.

Dışarı çık, içeri
girme ve itfaiye
arabasını bekle

Kaçış planı yap

İşyerinizi yangına karşı koruma:
•

Yangın halinde erken uyarı vermesi için
yangın alarmı takın

•

Kaçış yollarına engelleyici ve
tutuşabilecek eşyalar koymayın

•

Yangın çıkış yolları kilitlenmesin

•

Yangın kapısını hiç bir zaman açık
bırakmayın veya otomatik olarak
kapatma cihazına dokunmayın /
bozmayın.

•

Tüm çıkış yollarını güvenli kılmak için
merdivenleri ateşe dayanıklı yapı ile
kaplayın.

