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IS FÉIDIR LE 
HALÁRAM 
DEATAIGH
DO SHAOL A 
SHÁBHÁIL



DÉAN SÁBHÁILTEACHT DÓITEÁIN 
AN TÍ A SHEICEÁIL

Cinntigh go nglanann agus go scrúdaíonn 
duine inniúil do shimléar nó do mhúchán 
uair sa bhliain ar a laghad

BíonnTinte Simléir salach ach 
d'fhéadfaidís do theach a lasadh freisin

Cuireann siad do theaghlach i mbaol & 
bíonn acmhainní na seirbhíse dóiteáin gafa 
leo gan chall

Ag Cosc – Ag Cosaint – Ag Freagairt
Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála na Gaillimhe



GLAN DO SHIMLÉAR UAIR AMHÁIN IN 
AGHAIDH NA BLIANA AR A LAGHAD

NÁ CUIR UALACH ROTHROM AR SHOICÉID 
AGUS CAS AS FEARAIS SAN OÍCHE

NÁ FÁG AN CÓCAIREÁN GAN AIRE NUAIR A 
BHÍTEAR AG CÓCARÁIL

NÁ BÍ AG CAITHEAMH SA LEABA AGUS NÁ 
BÍODH COINNLE NÁ TAECHOINNLE LASTA AG 

AM CODLATA AGAT ACH AN OIREAD



GABH AMACH, FAN AMUIGH,
GLAOIGH AR AN TSEIRBHÍS 

DÓITEÁIN 

MAR IS FÉIDIR LEAT TÚ FÉIN A CHOSAINT AR 

AONOCSAÍD CHARBÓIN

• Bí ar an eolas: is féidir le fearas ar bith, a dhónn aon chineál 
breosla aonocsaíd charbóin a chruthú

• Cinntigh go bhfuil fearais a dhónn breosla feistithe i gceart & go 
ndéanann gníomhaire seirbhíse cáilithe cothabháil orthu go rialta 

• Coinnigh gaothairí, múcháin & simléir glan
• Úsáid fearais a dhónn breosla ar an mbealach ceart
• Bíodh aláram aonocsaíde carbóin inchloiste amháin ar a laghad 

feistithe i do theach & áit ar bith eile a dhónn tú breosla

ALÁRAM DEATAIGH
• Is  gaireas rabhaidh é aláram deataigh a 

bhraitheann deatach ag an gcéim is luaithe 

de dhóiteán

• Bíodh aláram deataigh amháin ar a laghad 

ar gach urlár sa teach, sa halla go hidéalach

• Déan de réir threoir an déantúsóra maidir leis an 

aláram a fheistiú agus a shocrú

TÁSTÁIL GACH SEACHTAIN É
• Déan tástáil ar d'aláram deataigh uair amháin sa 

tseachtain ar a laghad

• Athraigh an cadhnra gach bliain nó chomh luath 

agus a thosaíonn sé ag bípeáil  

• Bíodh cadhnra breise agat sa teach don aláram  

• Cuidigh le daoine leochaileacha agus tástáil an t-

aláram atá acu dóibh

• Coinnigh d'aláram saor ó dhusta

BÍ AIREACH FAOI CHONTÚIRTÍ SOILÉIRE
• Múch agus faigh réidh le toitíní ar an mbealach ceart

• Ná caith tobac go brách sa leaba & bí níos cúramaí 

fós má tá tuirse ort, má tá tú ag tógáil cógais ar 

oideas nó ag ól deoch   

• Ná fág fearais chócaireachta gan aire 

• Cuir sciath thine os comhair na tine. 

• Ná bain úsáid as coinnle gar d'ábhair inlasta & ná 

fág gan aire iad

• Coinnigh lasáin & lastóirí amach ó leanaí

• Ná cuir ualach róthrom ar shoicéid leictreacha

PLEAN ÉALAITHE
• Cinntigh go bhfuil a fhios ag do theaghlach céard atá 

le déanamh i gcás dóiteáin & cén chaoi le himeacht 

amach go sábháilte

• Bíodh an áit ina gcoinnítear eochracha san oíche ar 

eolas  

• Coinnigh hallaí saor ó bhacainní 

• Bíodh gnáthamh ann ag am codlata (dún na doirse, 

cas as gairis leictreacha nach bhfuil gá leo

• Gabh amach, fan amuigh agus glaoigh ar an 

tseirbhís dóiteáin


















