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Ev merdiveninin
çatıdan en az 1
metre uzun olması
gerekir. Tavan
yüksekliği 5 metreyi
aşan konutlarda
merdivenin üstten
yana kaymaması
için güvenlik altına
alınması gerekir.

Drammen Bölgesi Belediyeler Arası Ġtfaiye

Temizlik Ġşleri Teşkilatı

TEMİZLİKÇİ GELİYOR......
Çatı merdiveni taşınabilir
tarzda, üstte
taşıyıcılara(kirişlere) monte
edilmesi ve yana
kaymamasına karşı alttan
güvenlik altına alınmalıdır.

Çalışan görevlinin çalışma
yüksekliği(görevlinin
durduğu yerden bacanın üst
kısmına kadar olan
yükseklik) 120 cm`yi
geçiyorsa bacanın platformu
(iskele) olması gerekir.

Temizlik hizmetleri için faturalar Drammen Bölgesi İtfaiye Hizmetleri
Teşkilatı tarafından gönderiliyor.
Fiyatlar ve ödeme koşulları için www.drbv.no adresine bakınız veya telefonla
iletişim kurunuz.
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Drammen Bölgesi Belediyeler Arası İtfaiye
Temizlik İşleri Teşkilatı
Langes gate 11, 3044 Drammen
Tlf.: 32208940 Faks: 32208999
http://www.drbv.no
feierseksjonen@drbv.no

Eğer mülk(konut) sahibi veya ikamet eden temizliğin mülkte olunmayan bir
zamanda yapılmasını arzu ediyorsa, lütfen 07:30 ve 15:00 saatleri arasında ya,
 32 20 89 40 numaralı telefondan arayarak veya başka bir yoldan, en geç
temizliğin yapılacağı günün öncesinden bilgi veriniz.

Ziyaret adresi: Kobbervikdalen 65, Drammen

Önemli: Lütfen bildirim formunda yer alan bilgiyi okuyunuz.

TEMĠZLĠK SĠZĠN EVDE OLMADIĞINIZ BĠR ZAMANDA MI YAPILACAK?
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Önemli!






Bakınız, Yangın Önleme ve Kontrol Yönetmeliği 7. maddesi 3. bendine
(paragraf) göre bina bacalarının temizliği ihtiyaç duyulduğunda ve en az her
dört yıl da bir yapılacaktır. İleri de yapılacak baca temizliği, bilirkişinin
is(kurum), is miktarı, ve ısınma tarzı(şekli) dikkate alınarak gerçekleştirdiği
değerlendirmeyle karar verilir. Baca temizliği eğer merdivenler, çatı
merdivenleri ve başka türlü temizleyici için erişim imkanları Çalışma Hayatı
Kanununun şartlarına göre uygun değilse temizlik gerçekleştirilmeyecektir(son
sayfadaki örnek çizime bakınız ).
Ocağa(ateş yakılan yer) bağlı baca çıkışının temizleme(süpürme) ve kurumun
bacanın tabanından çıkarılması temizlik görevlisinin sorumluluğundadır, ama
konut sahibi temizlik görevlisi ile görüşüp temizliği kendisi de yapabilir. Eğer
temizleme görevli tarafından gerçekleştirilecekse temizlik görevlisine bu
imkanın tanınması(mülk sahibinin hazır bulunması) gerekmektedir.
Eğer söz konusu süpürme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya temizlik
için randevu almak istiyorsanız temizlik İşleri birimini saat 07: 30 - 15:00
saatleri arasında 32 20 89 40 nolu telefondan en geç temizliğin
gerçekleştirileceği günden bir gün önce kontak kurmanız gerekmektedir. Eğer
uygun değilse veya başka nedenlerden dolayı bu gerçekleşmezse en geç
temizliğin yapılacağı bir gün öncesinden ilgili birime bilgi verilmesi
gerekmektedir. Eğer söz konusu bilgi verilmez ise görevlinin temizliğin
yapılacağı mülk adresine gelmesi faturalandırılır. Bacaların temizliği aynı yıl
içinde yapılmak üzere size daha sonra bildirilir.

Unutmayınız!








Bütün şömineler ve ısıtma sistemleri temizlik esnasında kapalı tutulmalıdır.
Süpürme esnasında ise buna bağlı zararları önlemek için kalorifer,
havalandırma ve şömine bacalarını ve ayrıca ısıtma sistemindeki
açıkların(çatlakların) kapatıldığından olduğundan emin olunuz.
Kiracıya haber veriniz.
Görevlinin çalıştığı merdiven ve zemini(yeri) kapatınız.
Zarar görecek giysi/eşya vb. nesnelerin kapatın veya başka yere taşıyınız.
Şömine ve is kapaklarının etrafını düzenli tutun ki temizlik ve kurumun
çıkarılması engel olmadan yapılabilsin.
Ev merdiveninizi onaylanmış halde ve görevlinin merdivene kolayca
erişebilmesini sağlayınız. Güvenlik nedeniyle görevli merdiveni kendisi
kurmak ve ayrıca kullanımdan sonrada kendisi aşağı alacaktır.
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Ġtfaiye baca temizliği işlerinin diğer görevleri:


Kalorifer sistemi denetimi (kanunen zorunlu görev).

Ġtfaiye baca temizliği teşkilatının ek hizmetleri:




Soba, şömine ve merkezi kalorifer sistemi temizliği.
Randevu ile yangın ve ısınma tekniği kontrolleri
Duman sersörleri(dedektör) ve yangın söndürme teçhizat denetimi.

Baca yangınını önlemek için:





Konutunuzu kuru odunla ısıtın.
İyi havalandırmayla (hava çekimi) ısıtın.
Baca ve diğer ısıtma sistem sisteminin sıkı ve iyi durumda
olduğundan emin olun.
Isıtma sisteminin olduğu odada ısıtma için yeterli derecede hava
çekimi olmasına dikkat edin.

Baca yangınında:





Bütün kapakları ve boruları kapatın.
Yangının büyümesini(genişlemesini) önleyin.
İtfaiyeyi arayın.
Yangından sonra baca denetimi için Temizlik İşleri Teşkilatıyla
kontak kurun.

