ق ائ مة ال تح قق من األم ان ضد ال حرائ ق ب ال م نزل
أجهزة إنذار كشف الدخان وغاز أول أوكسيد الكربون



ر ِّكب أجهزة إنذار الدخان الشغالة في كل طابق من المنزل وخارج جميع مناطق النوم ..ر ِّكب أجهزة إنذار أول أوكسيد الكربون خارج
جميع مناطق النوم ر ِّكب أجهزة إنذار أول أوكسيد الكربون ..يفرض القانون ذلك..



ولمزيد من إجراءات الحماية ،ر ِّكب جهاز إنذار للكشف عن الدخان في كل غرفة نوم وجهاز إنذار لكشف أول أوكسيد الكربون في كل
طابق..





قم بتجربة أجهزة إنذار كشف الدخان وغاز أول أوكسيد الكربون مرة في كل شهر..
بدِّل بطاريات أجهزة اإلنذار سنويًا أو كلما انطلق الصوت التحذيري الذي يشير إلى انخفاض طاقة البطارية..
اتبع دائمًا تعليمات الجهة الصانعة في عمليات التركيب واالختبار والصيانة وتبديل أجهزة إنذار الكشف عن الدخان وغاز أول أوكسيد
الكربون..

خطة ال نجاة من ال حرائ ق ال م نزل ية









ضع خطة للنجاة من الحريق في منزلك وقم بالتدرب عليها أنت وكل أفراد أسرتك..
تأكد من معرفة الجميع بطريقين للخروج من كل غرفة ،إذا كان ذلك ممك ًنا..
ً
مسؤوال عن مساعدة األطفال أو الكهول أو أي شخص آخر قد يحتاج إلى مساعدة للنجاة..
حدد الشخص الذي سيكون
حدد مكا ًنا لالجتماع في الخارج مثل شجرة ما أو عامود إنارة ،حيث يمكن التأكد من وصول الجميع إليه..
اتصل بإدارة المطافئ من خارج منزلك باستخدام هاتف نقال أو من منزل أحد الجيران..
عندما تخرج من بيتك ،ابق في الخارج ..ال تعد مطلقا ً إلى مبنى محترق..
حافظ على خلو جميع المخارج من أية عوائق وتأكد من سهولة استخدامها..

ال س المة من حرائ ق ال طهي






ابق دائمًا في مطبخك عندما تقوم بالطهي..
َّ
أبق األشياء التي يمكن أن تنشب بها النيران  -مثل قفازات الفرن المبطنة أو األدوات الخشبية أو علب تغليف األطعمة أو المناشف أو
الستائر  -بعي ًدا عن سطح الموقد..
احرص على وجود الغطاء المناسب لألوعية قريبًا من الموقد أثناء الطهي ..في حالة نشوب النيران في الوعاء ،يرجى وضع الغطاء
على الوعاء وإطفاء الموقد ..تجنب تحريك الوعاء..
ارتد مالبس ذات أكمام محكمة ومالئمة أو مشمَّرة عند استخدامك للموقد ..ابتعد عن المالبس الفضفاضة المتدلية التي يسهل نشوب
النيران بها ..إذا نشبت النيران بمالبسك توقف ثم استلق على األرض وتدحرج مرة تلو األخرى حتى تنطفئ النيران تمامًا..

أ ش ياء أخرى ي جب أن ت ض عها ف ي اع ت بارك ل م نع حدوث حرائ ق ف ي م نزل ك







احفظ أعواد الثقاب والقدَّاحات ً
بعيدا عن مرأي األطفال وعن متناولهم..
احرص باستمرار على إطفاء الشموع قبل مغادرة مغامرة الغرفة..
إذا كان أي فرد من أفراد العائلة مدخناً ،فليدخن خارج المنزل..
تأكد من ابتعاد كافة العناصر التي يمكن أن تحترق لمسافة متر واحد عن سخانات التدفئة..
تجنب التحميل الزائد على المقابس الكهربائية ..تجنب استخدام كبالت التمديد إال في حاالت التوصيالت المؤقتة..
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