
 السالمة والوقاية من الحرائق
 

أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك ومنزلك من نشوب حريق هي تحديد المواد الخطرة المعرضة للحريق 
شوب الحرائق بالمنازل في المنازل التي ال  بالمائة من حاالت الوفاة نتيجة ن65تحدث حوالي . وإزالتها

أثناء نشوب حريق بالمنزل، يمكن أن تؤدي أجهزة اإلنذار . تحتوي على أجهزة إنذار للتحذير ضد الدخان
الفعالة ضد الحريق باإلضافة إلى خطة الهروب من الحريق التي يتم التدرب عليها بشكل منتظم إلى إنقاذ 

 .األرواح

 المنزلمنع نشوب الحريق في 

احتفظ بالعناصر القابلة لالشتعال على بعد ثالثة أقدام على األقل من أي شيء عرضة للسخونة  •
  .مثل سخانات الهواء والموقد

  .                            ً ال تقم بالتدخين في السرير أبد ا •
                                                 ِ                             ً     تحدث إلى أطفالك بشكل منتظم حول خطورة النيران والث قاب والوالعات، واحتفظ بها بعيد ا عن  •

  .متناول أيديهم
  .قم بإيقاف تشغيل السخانات المتنقلة عندما تغادر الغرفة أو عند الذهاب للنوم •
إذا تركت المطبخ لفترة قصيرة من الوقت، . امكث في المطبخ عند طهي الطعام أو شيه أو تسخينه •

  .فقم بإيقاف تشغيل الموقد

 قم بالتدرب على خطة الوقاية من الحريق في المنزل

. الحريق في كل طابق في منزلك، وفي غرف النوم، وخارج مناطق النومقم بتركيب أجهزة إنذار  •
  .وقم بفحصها كل شهر وقم باستبدال البطاريات مرة واحدة كل عام على األقل

قم بتركيب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون في المواقع المركزية في كل طابق من المنزل وخارج  •
تعرف . أول أكسيد الكربون محل أجهزة اإلنذار ضد الدخانال تحل أجهزة اإلنذار ضد . مناطق النوم

 . على الفارق بين صوت أجهزة اإلنذار ضد الدخان وأجهزة اإلنذار ضد أول أكسيد الكربون
احصل على تدريب من قسم الحريق . ضع في االعتبار وجود طفاية حريق فعالة أو أكثر في منزلك •

  .حول كيفية استخدامها
  .كيب نظام رشاش الحريق التلقائي في منزلكضع في االعتبار تر •
  .تحدث مع جميع أفراد المنزل حول خطة الهروب من الحريق وتدرب على الخطة مرتين بالعام •

 في حالة نشوب حريق

  .اتبع خطة الهروب الخاصة بك •
 أو برقم هاتف الطوارئ المحلي بمجرد 1-1-9وأن تتصل بالرقم  و وتمكث بالخارج, تخرجتذكر أن  •

 .لخروج بأمان من المبنىا

 


