חברת החשמל יחד עם
כבאות והצלה לישראל
עוזרים לכם לשמור על

חורף בטוח!

החורף הוא זמן מועד לתאונות ודליקות ,עקב שימוש לא זהיר במכשירי חימום.
בשיתוף כבאות והצלה לישראל ,ריכזנו עבורכם כמה כללים שיבטיחו כי כולנו
נעבור את החורף בשלום .אנא הקפידו על כללי הבטיחות ,ודאגו לכך שכל בני
הבית ,בעיקר ילדים וקשישים ,מכירים אותם ושומרים עליהם!

זהירות מונעת אסון

מרחיקים חומרים דליקים מהתנור :וילונות ,שמיכות ,מזרנים ,כריות ורהיטים.
אל תניחו כביסה רטובה לייבוש על התנור או קרוב אליו.
זכרו :התנור עלול להדליק גם חומרים שאינם במגע ישיר אתו!
לא משאירים תנור דולק כאשר הולכים לישון או יוצאים מהבית.
לא משתמשים בציוד חשמלי פגום או לא-תקני :כבל קרוע,
חיבור חשוף ,תקע או שקע רופפים ,מכשיר חשמל שמקצר
או מעלה עשן וריח שרוף? הזמינו מיד חשמלאי מוסמך או
החליפו בציוד תקין!
לא מחברים כמה מכשירים לשקע אחד :הימנעו ככל
האפשר משימוש בכבל מאריך או בשקע מפצל ,בייחוד
בחיבור מכשירים בעלי הספק גבוה כמו תנור או מפזר חום.
מים וחשמל זה מסוכן! לא ניגשים למכשירי חשמל בידיים
רטובות.
הארקה תקינה מצילה חיים :מתי בדקתם את ההארקה בפעם
האחרונה? אם אינכם בטוחים ,הזמינו חשמלאי מורשה .מומלץ
לבדוק את ההארקה פעם ב 10-שנים ,ובדירות שנבנו לפני  1979אחת
ל 5-שנים.
ראיתם עמוד שנפל או חוט חשמל שנקרע בסערה? התרחקו מהמקום,
הרחיקו כל מי שבסביבה ,וחייגו  103לחברת החשמל או  100למשטרה.

מחממים על בטוח

בוחרים אמצעי חימום בטוח לשימוש :רדיאטור או מזגן.
הכי מסוכן :תנור ספירלות או חימום באש גלוייה! יתר על כן ,המכשירים המסוכנים הם גם אלה שצורכים הכי
הרבה חשמל!

כדאי שיהיה בכל בית

גלאי עשן :מתריע על שריפה בזמן אמת.
מטף כיבוי אש :מאפשר לכבות את השריפה בשלב מוקדם.
תאורת חירום :תאורה הנדלקת באופן אוטומטי בעת הפסקת חשמל .זכרו לבדוק מעת לעת את תקינות התאורה,
בהתאם להוראות היצרן .בכל מקרה ,כדאי להחזיק לפחות פנס תקין בהישג יד.

זכרו! שריפות פורצות מטעויות!

עקבו אחר הנחיות כבאות והצלה לישראל ובמקרה של שריפה חייגו  102ללוחמי האש.

מידע נוסף על כל הדרכים ליהנות מחורף חם ,בטוח
וביישומון
וחסכוני באתר חברת החשמל

היום אין כבר צורך לחייג  103ולבזבז זמן.
לרשותכם מגוון דרכים קלות ונוחות לתשלום:

באתר
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והכי פשוט:
להצטרף
להוראת קבע!

תקשורת שירותית ,אגף שירות לקוחות  -חברת החשמל ,ינואר 2019

רוצים לשלם את חשבון החשמל?

