NEW YORK CITY FIRE DEPARTMENT
FIRE SAFETY FOR THE SUKKOT/SUKKOS
CELEBRATION
Sukkot/Sukkos is a time of family gatherings with special foods, songs, and customs.
However, when hot water and candles are used,
there is an increased risk for fires and fire related injuries.
KEEP YOUR SUKKOT/SUKKOS HOLIDAY JOYFUL AND SAFE BY TAKING PRECAUTIONS. .
CANDLE SAFETY CHECK LIST
Keep candles at least 4 feet away from
curtains, draperies, decorations, blinds and
bedding.

PREPARING FOR SUKKOT/SUKKOS
While cooking,

Never place candles under any cabinets –
whether in the kitchen or dining room.
Use sturdy candleholders.
Use candles with flame protective noncombustible shades or globes.
Place candles out of reach of small children
and pets.
Never leaving burning candles unattended.
PREPARING THE KITCHEN

stay in the kitchen, don’t leave cooking food
unattended.
wear short or tight fitting sleeves. (Long
loose sleeves are more likely to catch on
fire or get caught on pot handles.)
don’t become distracted.
maintain the “kid-free zone” of 3 feet around
your stove. Turn pot handles inward facing the
wall to prevent burns caused by overturning or
spills.
keep the area around the stove clear of
towels, papers, pot holders or anything that
could burn.

Do not leave your oven unattended while the
oven is on or in the self-cleaning cycle.

have a pot lid handy to smother a pan fire. Do
not attempt to pick up the pot or pan. Shut
off the heat and cover the fire with a lid.

Take precautions when handling hot and
boiling water. Use oven mitts or potholders.

DO NOT USE WATER! It will cause splashing
and spread the fire.

Create a “kid-free safety zone” of at least
3-feet from the front of the stove and away
from the Blech.

Treat burns immediately with cool running
water and seek medical attention.

.

FDNY TOP THREE FIRE SAFETY TIPS

➊ INSTALL SMOKE ALARMS & CARBON MONOXIDE DETECTORS
➋ HAVE A HOME FIRE ESCAPE PLAN
➌ CONDUCT A SAFETY INSPECTION
FIRE DEPARTMENT, CITY OF NEW YORK
Michael R. Bloomberg, Mayor

FDNY OFFICE OF FIRE SAFETY EDUCATION
Nicholas Scoppetta, Commissioner

www.nyc.gov/fdny

פיקוח נפש!!
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
אזהרות פאר שבת ויום טוב
פון די ניו יארקער פייער דעפארטמענט
ביטע גוט אדורך ליינען די פאלגענדע שורות
כדי מונע צו זיין שריפות ,היזקות און סכנות נפשות
נרות שבת ויום טוב
מען זאל אכטונג געבן נאר צו נוצען שווערע לייכטער וואס וואקלען זיך נישט.
מען זאל אכטונג געבן צו האלטן די לייכטער מיט די ליכט ,לכל הפחות פיהר פוס אוועק פון פורהאנגן ,ליילעכער און בעטגעוואנד און פון
יעדער זאך וואס קען זיך אנצינדען.
מען זאל גאהר שטארק זיכער מאכן אז די קינדער קענען נישט צוקומען צו די ליכט .דעריבער איז בעסער אויב די ליכט ליגן אינמיטן טיש און
נישט אויפן עק.
נישט לאזן די ליכט אליין אין שטוב אהן קיין השגחה.
נישט האלטן די לייכטער אויפ'ן טיש אדער אויף עפעס וואס קען זיך אנצינדען נאר אויף א גרויס'ן טאץ ,כדי מונע צו זיין א שריפה.

אין די קאך  -צרכי הסעודה
נישט לאזן די טעפ אויפ'ן פייער אדער אינעם אויווען אהן קיין אויפזיכט .אזוי אויך זאל מען אכטונג געבן נישט צו לאזן די אויווען אליין בשעת
מען מאכט די .Self-cleaning cycle
בשעת קאכן זאל מען אכטונג געבן אז די בגדים וואס מען טראגט ,זאל זיך נישט אנכאפן אינעם פייער .אזוי אויך זאל מען שטארק אכטונג געבן
אז די ארבעל זאל זיך נישט פארכאפן אין די הענטלעך פון די טעפ.
עס איז גאהר וויכטיג זיכער צו מאכן אז די הענטלעך פון די טעפ זאלן זיך נישט ארויס שטעקן פונעם געז-רענטש.
מען זאל אכטונג געבן אז די קינדער זאלן נישט צוקומען נענטער ווי  3פוס אוועק פונעם געז-רענטש )אדער שבת בלעך( און פונעם הייס
וואסער פלאש ). (perculator
גוט אכטונג געבן אז עס זאל זיך נישט געפינען קיין האנטוכער ,שמאטעס ,אדער ) Paper Towelsאדער יעדער זאך וואס קען זיך אנצינדען(
נעבן די פייער פונעם געז-רענטש.
אויב די עסנווארג אינעם טאפ הייבט אהן צו ברענען זאל מען אויסלעשן די געז-רענטש ,און האבן גרייט א דעקל פון א טאפ כדי
מען זאל קענען צודעקן דאס פייער.

"נישט פרובירן צי רירען דאס טאפ.
און נישט פרוביר'ן אויס צו לעשן דאס פייער מיט וואסער ,דאס וואסער וועט עס נאר ערגער מאכן און צושפרייט'ן דאס פייער"
אויב מען ווערט אנגעבריהט זאל מען דאס תיכף ומיד אנגיסען מיט קאלט וואסער און רופען נאך ערשטע-הילף.
א פרייליכען שבת ויום טוב
ניו יארקער פייער דעפט.

Special Burn & Scald Prevention Tips for: Sukkas/Sukkot
Extension cords – should be new and specifically designed to be used outdoors. Do not overload the wall circuit or the
extension cord. Tape extension cords down so that no one trips over them.
Heaters – be cautious about using them. Children and animals can tip them over easily.
Candles in the Sukkah – When they are lit, do not leave alone, even for “just a moment.” The wind, animals, or small
children can easily knock them over.
Electric Lights – do not place high wattage lights next to Shach or anything else flammable.
Be extremely careful when bringing hot food and beverages into and out of the Sukkah. It is easy to trip and get scalded.

Chagim and Three Day Yuntifs/Yomim Tovim:
Two and three day Yuntifs/Yomim Tovim are high risk times for burns and scalds. There is more hot food and hot water
around the house. There are many more Shabbas, Yom Tov, and Yahrzeit candles than normal.
Often there are guests in the house, including children. Teach them about the No Zone.

