เอกสารข้ อมูล ESM

มาตรการความ
ปลอดภัยส�ำคัญ
(ESMs) คืออะไรและ
เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ?

ข้ อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของ VBA ที่
vba.vic.gov.au/cladding หรื อโทรมาที่เบอร์ 1300 815 127

มาตรการความปลอดภัยส�ำคัญ
มาตรการความปลอดภัยส�ำคัญ (ESMs) คือคุณสมบัตดิ ้ านความปลอดภัยที่ต้องมีในตัวอาคาร เพื่อปกป้องผู้อยูอ่ าศัย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ESM อาจประกอบด้ วยระบบการตรวจจับและเตือนภัยไฟไหม้ ประตูหนีไฟ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และหัวรับน� ้ำดับเพลิง
นิตบิ คุ คลเจ้ าของอาคาร (Owners Corporations) มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ ESM ของอาคาร
เมื่อเกิดอัคคีภยั ขึ ้น ระบบ ESM ที่ได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยมีเวลามากขึ ้นในการหนีออกจาก
ตัวอาคารและลดโอกาสที่ไฟจะลุกลาม ระบบ ESM จะต้ องได้ รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลรั กษาระบบ ESM

ผู้อยูอ่ าศัยในอาคารทุกคนมีหน้ าที่ดแู ลให้ ทางออกและ
ทางเดินทุกจุดนันสามารถเข้
้
าถึงได้ งา่ ย ท�ำงานได้
และปราศจากสิง่ กีดขวาง
ผู้จดั การนิตบิ คุ คลเจ้ าของอาคาร (Owners
Corporation Manager) จะท�ำหน้ าที่ในนามของ
เจ้ าของอาคาร โดยมีหน้ าที่ตรวจสอบว่าระบบ ESM
ได้ รับการทดสอบและดูแลรักษาเป็ นประจ�ำ การดูแล
รักษาและซ่อมบ�ำรุงจะต้ องท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เข้ าใจในระบบ ESM เป็ นอย่างดี

จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าเจ้ าของไม่ ปฏิบตั ติ าม?

•ต
 ้ องจัดเตรี ยมรายงาน ESM ประจ�ำปี ให้ พร้ อมส�ำหรับ
การตรวจสอบภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้ รับค�ำขอ

เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่จะต้ องจ�ำไว้ วา่ การไม่ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนันไม่
้ เพียงแต่จะท�ำให้ เกิดความเสี่ยงต่อผู้อยู่
อาศัยเท่านัน้ แต่ยงั เสี่ยงต่อคนที่เดินผ่านไปมาและ
อาคารข้ างเคียงอีกด้ วย
จะมีการลงบันทึกและต้ องเสียค่าปรับถ้ าไม่ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบ
ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ สภาเทศบาลหรื อหน่วยงาน
ดับเพลิงของท่านอาจจะออกหมายแจ้ งการละเมิด
(Infringement notice) ได้ ค่าปรับอาจอยูร่ ะหว่าง
$290 จนถึงสูงกว่า $17,000 ส�ำหรับบุคคลธรรมดา
และสูงกว่า $88,000 ได้ ในกรณีที่มีการด�ำเนินคดีกบั
บริ ษัท

•ถ
 ้ ามีการขอต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารที่มีอยูเ่ ดิม ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบ ESM ได้ ดังนันจึ
้ งควรตรวจสอบ
กับ MBS หรื อผู้ตรวจสอบอาคารเอกชนก่อนเพื่อดูวา่

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ ESM
กรุณาติดต่อแผนกความปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ของ
หน่วยงานดับเพลิงหรื อเจ้ าหน้ าที่ MBS ในท้ องที่ของ
ท่าน

นอกจากนี ้ ท่ านควรทราบว่ า:

จากหัวหน้ ากองดับเพลิงหรื อผู้ตรวจสอบอาคารของ
เทศบาล(Municipal building surveyor (MBS))

จ�ำเป็ นต้ องท�ำสิง่ ใดบ้ างเพื่อให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
อาคาร (Building Act) ปี 1993 และระเบียบอาคาร
(Building Regulations) ปี 2018

ข้ อมูลเพิ่มเติม

มาตรการความปลอดภัยส�ำคัญ
ระบบ ESM เป็ นแนวป้องกันแรกสุดในกรณีท่ เี กิดเหตุฉุกเฉิน
อย่ างเช่ น อัคคีภยั

ประกอบด้ วยระบบความ
ปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ที่ตดิ ตังเพื
้ ่อ
ปกป้องผู้อยูอ่ าศัยในอาคาร
ESM

ระบบนี ้ประกอบด้ วยประตูทางออก
ฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
ป้ายทางออก และหัวรับน� ้ำดับเพลิง

การดูแลรักษาที่เพียงพอจะช่วย
ยืนยันว่าระบบ ESM จะท�ำงานได้
อย่างเชื่อถือได้ ถ้าเกิดเหตุฉกุ เฉินขึ ้น

$

ผู้จดั การนิตบิ คุ คลเจ้ าของอาคารจะ
ท�ำหน้ าที่แทนเจ้ าของในการยืนยันว่า
ระบบ ESM มีความพร้ อมใช้ งานและ
ได้ รับการทดสอบเป็ นประจ�ำแล้ ว

ผู้อยูอ่ าศัยในอาคารทุกคนมีหน้ าที่ดแู ลให้
ทางออกและทางเดินไปสูท่ างออกทุกจุด
นันสามารถเข้
้
าถึงได้ งา่ ย ท�ำงานได้
และปราศจากสิง่ กีดขวาง

การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบจะท�ำให้ ผ้ อู ยู่
อาศัย คนที่เดินผ่านไปมา และอาคาร
ข้ างเคียงต้ องตกอยูใ่ นความเสี่ยง

การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบอาจท�ำให้
ถูกปรับได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : vba.vic.gov.au/cladding
เบอร์ โทร: 1300 815 127

ระวังเมื่ออยู่ใกล้ วัสดุห่อหุ้ม
อาคารที่ตดิ ไฟได้
ไม่วา่ ท่านจะเป็ นผู้อยูอ่ าศัย เจ้ าของ หรื อผู้จดั การอาคาร ทุกคนก็มีสว่ นร่วมในเรื่ องความปลอดภัยด้ านอัคคีภยั
วัสดุหอ่ หุ้มที่ตดิ ไฟได้ และอยูภ่ ายนอกตัวอาคารนันไม่
้ ได้ ท�ำให้ อาคารไม่ปลอดภัยเสมอไป อย่างไรก็ตาม เมื่อไฟเริ่ มลุกลาม
วัสดุหอ่ หุ้มอาคารที่ตดิ ไฟได้ ก็อาจท�ำให้ ไฟยิ่งลามเร็วขึ ้น เรื่ องนี ้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อผู้อยูอ่ าศัยในตัวอาคารเท่านัน้
แต่ยงั ส่งผลถึงคนที่เดินผ่านไปมาและอาคารที่อยูข่ ้ างเคียงอีกด้ วย
ต่อไปนี ้คือขันตอนง่
้
าย ๆ ที่ทา่ นควรท�ำตามเพื่อลดความเสี่ยงด้ านอัคคีภยั ให้ เหลือน้ อยที่สดุ และท�ำให้ ตวั ท่านเอง เพื่อนบ้ าน
และครอบครัวของท่านปลอดภัย

วางแผนล่ วงหน้ า

ตรวจสอบเครื่ องตรวจ
จับควัน

ยืนยันว่าไม่มีสงิ่ ปิ ดกันหรื
้ อขาด
การเชื่อมต่อ

ตรวจสอบประตูหนีไฟ

ตรวจสอบว่าปราศจากสิง่ กีดขวาง
ปิ ดอยู่ และไม่ได้ ลอ็ กตลอดเวลา

ก�ำจัดสิ่งกีดขวาง

ตรวจสอบว่าระเบียง ทางเดิน
และทางหนีไฟปราศจากสิง่
กีดขวางและเศษขยะแล้ ว

ทราบแผนหนีไฟของท่ าน
ท�ำความคุ้นเคยกับแผนอพยพของ
ตัวอาคารของท่าน

ลดความเสี่ยงของการลุกลามของไฟด้ วยการท�ำระเบียงให้ ปลอดภัย

ปิ ้ งย่ างห่ างจากสิ่งอื่น

ปิ ง้ ย่างให้ หา่ งผนัง เสื ้อผ้ า
และวัสดุอื่นอย่างน้ อย 50 ซม.

ดับบุหรี่ ให้ เรี ยบร้ อย

ใช้ ที่เขี่ยบุหรี่ ที่หนักและขอบสูง
(ท�ำจากแก้ ว เซรามิก หรื อโลหะ)

ห่ างจากแอร์

ยืนยันว่าเสื ้อผ้ าและวัสดุอื่นอยูห่ า่ ง
แอร์ อย่างน้ อย 1 เมตร

ห่ างจากถังแก๊ ส

ยืนยันว่าถังแก๊ สถูกเก็บอยูด่ ้ านนอก
ตังตรง
้ และอยูห่ า่ งจากแหล่งความ
ร้ อนแล้ ว

ขันตอนเหล่
้
านี ้เกือบทุกขันนั
้ นไม่
้ ซบั ซ้ อน ตรงตามสามัญส�ำนึก และได้ ผลในการสร้ างความปลอดภัยให้ กบั ทุกคน
ถ้ ามีเพลิงไหม้ ในที่พกั ของท่าน ท่านต้ องประกาศเตือนผู้อยูอ่ าศัยทุกคนและปฏิบตั มิ าตรการด้ านความปลอดภัย
ดังต่อไปนี ้:
•อ
 พยพออกจากตัวอาคารอย่างปลอดภัย และโทรเบอร์ ศน
ู ย์

สามตัว (000) บอกเจ้ าหน้ าที่วา่ มีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ ้น
บอกที่ตงของท่
ั้
าน และแจ้ งว่าท่านต้ องการความช่วยเหลือ
• ไ ปรวมตัวกันที่จด
ุ อพยพแล้ วรอจนกว่าเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงจะ
มาถึง
vba.vic.gov.au/cladding

•ถ
 ้ าท่านคิดว่าท่านสามารถใช้ เครื่ องดับเพลิงได้ เมื่อเกิดเพลิง

ไหม้ ท่านควรจดจ�ำต�ำแหน่งที่ตงและวิ
ั้
ธีการใช้ งานไว้

