
 
PENGGALAKAN

PENGGUNAAN SUKARELA
YANG LEBIH LUAS ATAS

PERALATAN PORTABEL DI
BANGUNAN TEMPAT

TINGGAL

MENGHAPUS HAMBATAN
DENGAN PERUBAHAN

LEGISLASI

Untuk memastikan peralatan portabel berfungsi
dengan baik, FSD mengimbau pemilik peralatan
portabel yang dipasang di bangunan tempat
tinggal untuk melakukan pemeriksaan peralatan
tersebut sendiri secara berkala.

Jika diperhatikan ada karat, kebocoran, atau
kerusakan pada alat pemadam kebakaran,
segera hentikan penggunaannya dan atur
pemeriksaan terperinci oleh kontraktor instalasi
pemadam kebakaran yang terdaftar.

Departemen Pemadam Kebakaran Hong Kong 

Setelah perubahan legislasi, pemilik peralatan portabel
tersebut dibebaskan dari kewajiban hukum untuk
menjaganya agar selalu berfungsi dengan efisien dan
memeriksakannya oleh RFSIC setidaknya setiap 12 bulan
sekali.

Pengecualian ini tidak berlaku untuk:

Peralatan portabel dipasang sesuai dengan
Kode Praktik untuk Instalasi dan Peralatan
Pemadam Kebakaran yang Minimum

Bangunan yang diharuskan untuk mendapatkan
izin atau pendaftaran berdasarkan perundang-
undangan yang berbeda

Peralatan portabel dipasang secara sukarela di
area umum bangunan tempat tinggal, seperti
koridor umum, lobi, tangga, dll.

MEKANISME PERSETUJUAN
PERALATAN PORTABEL

Untuk melindungi kinerja dan keamanan produk, semua peralatan
portabel harus disetujui oleh Direktur Pemadam Kebakaran
sebelum dijual atau dipasok ke Hong Kong.

Peralatan portabel adalah setiap peralatan pemadam kebakaran
yang diproduksi, digunakan atau dirancang untuk digunakan
sebagai unit independen untuk keperluan pemadaman,
penyerangan, pencegahan atau menghambat kebakaran.

Daftar peralatan portabel yang disetujui harus disimpan oleh
Direktur dan diumumkan dalam Pengumuman pemerintah
setidaknya setahun sekali untuk referensi publik.

MEMERIKSA PERALATAN
PORTABEL



PENGGALAKAN PENGGUNAAN
SUKARELA YANG LEBIH LUAS

ATAS PERALATAN PORTABEL DI
BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

消防處計劃透過修訂法例，
⿎勵市⺠⾃願在住⽤處所
使⽤⼿提滅⽕設備。

Penggalakan
Penggunaan Detektor

Kebakaran Mandiri yang
Lebih Luas

Peralatan portabel, seperti alat pemadam kebakaran
dan selimut pemadam kebakaran, efektif untuk
memadamkan kebakaran selama tahap awal dan aman
serta bijaksana bagi masyarakat biasa untuk menyimpan
peralatan portabel yang disetujui di bangunan tempat
tinggal mereka.

Penggalakan penggunaan peralatan portabel yang lebih
luas atas kemauan publik sendiri di bangunan tempat
tinggal dapat secara efektif memperluas cakupan
perlindungan dari kebakaran di rumah warga.

Departemen Pemadam
Kebakaran Hong Kong (FSD)

LANGKAH-LANGKAH
PERLINDUNGAN KEBAKARAN
YANG DITARGETKAN UNTUK

BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

FSD melihat perlunya merumuskan langkah-langkah
perlindungan kebakaran yang lebih terarah untuk memfasilitasi
penghuni dalam menanggapi kebakaran dengan menggunakan
“Tiga Pelatihan Dasar Kesiapsiagaan Darurat”.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk
menghubungi Departemen Pemadam Kebakaran:
Email：domestic_portable_e@hkfsd.gov.hk

Penggalakan Penggunaan Detektor Kebakaran Mandiri yang
Lebih Luas

Peraturan Pemadam Kebakaran (Instalasi dan Peralatan)
telah diubah pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa
pemilik/penghuni gedung/bangunan mana pun tidak
diharuskan untuk melibatkan kontraktor instalasi pemadam
kebakaran yang terdaftar untuk pemasangan, pemeliharaan,
inspeksi, atau perbaikan Detektor Kebakaran Mandiri yang
dipasang secara sukarela.

Selain itu, pemilik peralatan tersebut juga akan dibebaskan
dari tugas di bawah hukum untuk menjaga peralatan
tersebut dalam kondisi kerja yang efisien setiap saat dan
diperiksa oleh RFSIC setidaknya setiap 12 bulan sekali.

FSD telah mendidik anggota masyarakat untuk
mengoperasikan FSI/E, termasuk peralatan
portabel, dalam kondisi yang aman.

Pemilik peralatan portabel diharuskan untuk mematuhi kewajiban di
bawah hukum berdasarkan Peraturan Pemadam Kebakaran
(Instalasi dan Peralatan) dan menanggung biaya yang terkait
dengan melibatkan kontraktor instalasi pemadam kebakaran yang
terdaftar untuk memenuhi persyaratan menurut hukum tersebut.
Dalam hal ini, FSD berencana untuk mendorong penggunaan
peralatan portabel yang disetujui secara sukarela di bangunan
tempat tinggal melalui perubahan legislasi


