
 

 

 

 

 

 

 

 

Ȋn cazul ȋn care izbucneşte un incendiu ȋn casă, scoateţi imediat toată lumea 

afară, ȋnchizȃnd uşile ȋn urma dumneavoastră pentru a preveni extinderea 

fumului şi a focului.  
 

Ȋn drumul spre ieşire, nu folosiţi lifturile; folosiţi scara de incendiu pentru a 

coborî şi a vă ȋndepărta cȃt mai mult de etajul la care se află incendiul.  

 

Este esenţial să aveţi ȋn casa dumneavoastră detectoare de fum ȋn stare de 

funcţiune, pentru a fi preveniţi din timp, putȃnd astfel să  scăpaţi ȋn 

siguranţă. Pentru a primi informaţii şi sfaturi gratuite în privinţa siguranţei 

acasă în caz de incendiu puteţi suna la numărul 0800 0731 999 sau accesa pagina de web 
www.firescotland.gov.uk 

 

Dacă incendiul nu este ȋn casa dumneavoastră, sunaţi la 999 pentru a 

raporta incendiul şi staţi ȋn apartamentul dumneavoastră cu uşa ȋnchisă. 

Pompierii vă vor spune dacă este nevoie să evacuaţi.  
 

Parcaţi numai ȋn spaţiile de parcare amenajate deoarece ȋn caz de urgenţă 

maşinile de pompieri şi salvările au nevoie  să ajungă cȃt mai aproape de 

clădire. 

 

Camerele de uscat rufe, coridoarele şi casa scării nu trebuie folosite ca 

spaţii de depozitare. Orice obiect găsit ȋn aceste spaţii poate fi ȋndepărtat 

fără avertizare. Dacă sunteţi chiriaş al Consiliului şi aveţi obiecte mari de 

mobilier care doriţi să fie ridicate gratuit, vă rugăm contactaţi-ne la numarul: 

03000 200 292. Chiriaşii Consiliului pot avea pana la 4 obiecte de mobilier 

ridicate gratuit.  
 

Dacă liftul, uşile de securitate sau orice alte elemente de siguranţă din 

clădire au fost vandalizate sau deteriorate, va rugăm să raportaţi aceasta la 

numarul: 0300 020 0292 
 

 Nu lăsaţi străinii să intre ȋn clădire şi ţineţi ȋncuiate uşile de acces, camerele 

de uscat rufe şi camerele de gunoi.  

 

Vă rugăm să nu fumaţi în spaţiile comune.   

ORAŞUL ABERDEEN 
SIGURANȚA DE INCENDIU ȊN BLOCURILE TURN  

Pentru siguranţa dumneavoastrăşi a familiei dumneavoastră urmaţi 

aceste instrucţiuni:  
 

Apartamentele din blocurile turn sunt spaţii de locuit sigure.  

 Serviciul de Incendiu şi Salvare, Consiliul Oraşului Aberdeen  

şi  Poliţia din Scoţia, lucrează ȋmpreună pentru a face clădirea 

dumneavoastră un loc mai sigur.  

 


