Kamping ve barbeküler hakkında
iyi tavsiye

Yaz ve güneş, kamping ve barbekü. Gece bir kamp ateşi veya üzerinde
pişirmek için bir kap dolusu kömür. Ama ateş kontrolden çıkarsa tehlikeli hale gelir. Bunun olmasını nasıl önleyebilirsiniz.
Açık hava hayatı

Açık hava hayatını sevenler açıkta bir
ateş yakmaktan hoşlanırken başkaları
hava bozulursa diye rüzgar korumalı bir
açık hava mangalı almayı tercih edebilir.
Dışarıda, kırsalda yangınları önlemek için
aşağıda birkaç ipucu veriyoruz.

Açık ateşler

En başta bir ateş yakmak için uygun bir
yer bulmak önemlidir. Adalarda ve patikalar boyunca sık sık bir açık hava ateş
yakma yeri bulabilirsiniz.
Açık hava ateş yakma yeri yoksa
suya mümkün olduğunca yakın sakin ve
korunmuş bir alan bulun. Bir delik kazın
veya ateş yerinin etrafına taşlar yerleştirip
ateşi küçük tutun. Doğrudan kayaların
üzerinde bir ateş yakmak yasaktır.
Hava rüzgarlıysa kıvılcımlar etrafa
yayılabilir. Kıvılcımların karaya veya
ormana doğru uçuşmayacağından

emin olun. Ayrılmadan önce ateşi
iyice söndürün ve ateş yakmanın izin
verildiğinden emin olun. Ateş yakma bir
5 sayılı yangın riski tahmini sırasında
yasaktır.

Ateş yayılırsa

112’den kurtarma hizmetlerini arayın.
Ateşin rüzgarın yönünde yayılmasını
önlemeye çalışın. Yalnızca en üst 1
metresinde dallar bırakarak küçük ladin
veya ardıç ağaçlarının dallarını kullanın.
Mümkünse dalları nemlendirin. Ateşe çok
güçlü vurmayın yoksa kıvılcımlar uçuşup
yangın hız kazanır. Yanan tüm malzemeleri ateşe doğru iterken ateşi boğacakmış
gibi dalı da yere bastırın. Dalları kenara
atın ve ateşin önündeki yosunları kaldırın.

Dışarıda yemek pişirecekseniz

• Asla bir çadırda veya karavan tentesi
altında mangal veya açık ateş yakmayın.

Bir çadır hızla alev alır ve kor halindeki
kömür ve diğer ahşap yakıtlar zehirli
karbon monoksit çıkarır.
• Barbeküyü çadırdan veya karavandan en
az bir metre uzakta düz ve yanmaz bir
yüzeye yerleştirin.
• Ateş yakma sıvısını mangaldan en az
3 metre uzakta tutun.
• Asla yanında kimse olmadan bir mangaldan uzaklaşmayın.
• Kullanılan kömürü belirlenen bir yere
koyun. Kömürlü mangaldan kullanılmış
yakıt 3 güne kadar ısısını koruyabilir.
• Alevin kendi kendine söndüğünden ve
brülörün soğuduğundan emin olmadıkça
mangalın brülörüne asla yakıt dökmeyin – yoksa şişedeki yakıt alev alıp
ciddi yanıklara yol açabilir. Yanıklar
on dakika veya daha uzun süre suyla
soğutulmalıdır. Giysileriniz alev alırsa
yere yatıp alevler sönünceye kadar kendi
etrafınızda yuvarlanın.
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