نصيحة غالية ملنع الح رائق باملنزل

تحدث ثالثة من كل أربعة حرائق يف املنزل عادة بسبب اإلهامل أو
األخطاء التقنية .وتذكر أنه من األسهل أن متنع حريق بد ًال من أن تطفئه.
األعطال الفنية

توجد العديد من األجهزة الكهربية
املختلفة يف منازلنا والتي من املمكن
أن تتسبب يف نشوب الح رائق يف حال
زيادة درجة ح راراتها أو استخدامها
بشكل غري صحيح .فريجى االتصال
بأحد الفنيني الكهربائيني عند مالحظة
أي رائحة غريبة أو سامع أصوات يف
النظام الكهريب .ويكون من األفضل دامئا
بالنسبة للمحرتف أن يقوم بتصليح
الكبالت واألجهزة الكهربائية .وميكن منع
الح رائق الكهربائية من خالل اإلج راءات
الروتينية التالية .قم بإغالق التلفاز
دامئا من املفتاح ،وال تدع آالت التنشيف
والغساالت وغساالت األطباق تعمل وأنت
خارج البيت أو نائم .كام يحظر تجفيف
املالبس عىل سخانات السونا أو اإلشعاع.

َت َع ود عىل فصل املحمصة واملكواة .وقم
بتثبيت قاطع تيار الدائرة التفاضيل.

فإن ذلك يزيد من حب االستطالع لديهم.
كام يحظر ترك الطفل مبفرده مع شمعة
مشتعلة أو نار موقدة.

تنشب الكثري من الح رائق يف منازلنا
بسبب نسيان إطفاء الشموع.
ويحظر وضع الشموع بالقرب من
الستائر والتلفاز .كام ينصح باستخدام
الشمعدانات (حامل الشموع) املصنوع
من مادة غري قابلة لالح رتاق مثل الخزف
أو الزجاج أو الصفيح .وعدم استخدام
الشمعدانات الخشبية .والبد من التعود
عىل عدم مغادرة الغرفة إال بعد إطفاء
الشموع املوجودة بها.
ومن املعروف أن األطفال يهتمون
بالنار فمن املهم تعليمهم كيفية
التعامل معها .وإياك وتخويفهم منها –

التدخني

الشموع ونشوب الح رائق

يعد التدخني واحداً من أكرث األسباب وراء
نشوب الح رائق املدمرة .ليس التدخني
فقط يف الف راش هو الذي يجعله خط راً
ولكن من الخطر أيض اً النوم أثناء التدخني
عىل كريس بذارعني أو أريكة .قم ببل
محتويات طفاية السجائر قبل تفريغها.

املطبخ ميكن أن يكون سبب الحريق

تبدأ العديد من الح رائق من املوقد .ويكون
الطبخ الجاف هو السبب األول يف نشوب
الحريق .حيث تحرتق الدهون والزيوت
عند ارتفاع درجة الح رارة وخصوص اً

هل منزلك أمن؟
االستيارين .فيحظر ترك أي يشء يغىل عىل ملنع هذه الهجامت هو عدم تخزين أي
املوقد مع عدم التواجد أمامه .ويعد تحكم مادة رسيعة التوهج يف بيت السلم أو يف •أزل كافة املواد رسيعة التوهج القريبة
من املوقد.
املوقد األوتوماتييك طريقة جيدة لتجنب أماكن أخرى يسهل الوصول إليها .ولذا
•افصل آلة تحضري القهوة واملحمصة
يلزم حفظها يف السندرات والبدرومات
الح رائق التي تبدأ من املوقد – وللمزيد
عند عدم استخدامهم .ثبت مؤقت.
والج راجات املغلقة وضامن عمل األنوار.
من املعلومات يرجى الرجوع إىل
فمن شأن هذه املعايري أن تصعب املهمة •تأكد من أن إمداد ملبات الكهرباء
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بالتيار عىل النحو الصحيح وأن سلوك
عىل منفذو عمليات اإلح راق عمداً.
والحفاظ عىل مروحة سحب هواء
التوصيل غري مع راة.
(شفاط) املطبخ نظيفة قدر اإلمكان ميكن
•استبدل أي قابس/مأخذ طاقة تالف
أن يساعد يف تقليل خطر نشوب حريق ملساعدتك
وتثبيت غري املثبت.
يف املطبخ حيث تشتعل الدهون والزيوت أجهزة كاشف الدخان
•ال تستخدم املناشف أو املواد األخرى
بسهولة تامة.
يعد الدخان أخطر يشء يف الحريق وهو
املصنوعة من مادة رسيعة التوهج عىل
الذي يسبب الوفاة .ويقوم كاشف الدخان
باالستجابة للدخان الخطر ويقوم بإيقاظك .سخانات اإلشعاع.
املواد القابلة لالح رتاق
•أطفئ الشموع عند مغادرة الحجرة.
ولذا يرجى فحص أجهزة كاشف الدخان
البرتول وكحول املثيل وال ربافني وسائل
•اتصل بفني الكهرباء حتى يتتبع الخطأ
خاصتك .يرجى ق راءة املزيد يف نصيحة
إشعال النار هي مواد شديدة االشتعال.
عند انفجار الصاممات الكهربائية
ال رابطة السويدية للحامية من الح رائق
فينصح بحفظ تلك املواد يف أوعية
(الفيوزات).
مناسبة وبعيداً عن متناول أيدي األطفال .حول أجهزة كاشف الدخان يف املنزل.
•افصل الكبالت الكهربائية والهوائية
الشوايات الخفيفة التي تستخدم سائل
عندما تكون هناك عاصفة رعدية.
طفاية الحريق املحمولة باليد
إشعال النار .يحظر استخدام البرتول أو
•تأكد من أن هناك وفرة من الهواء حول
تعد طفاية الحريق املحمولة باليد أداة
كحول املثيل معها.
التلفاز.
ممتازة للبدء يف إطفاء الحريق .ولذا يتعني
كام ينصح بعدم إلقاء بخاخات
اإليروسول عىل النار املوقدة حيث ميكن عىل كل فرد يف العائلة معرفة كيفية عمل •أزل املالبس والشموع وأي يشء أخر
من عىل التلفاز حيث من املمكن أن
الطفاية وأين توضع .ميكن ق راءة املزيد يف
أن يسبب هذا انفجاراً هائ الً.
يتسبب هذا يف نشوب حريق.
نصيحة ال رابطة السويدية للحامية من
من الجدير بالذكر أن عبوات الغاز
•تأكد من أن مروحة سحب هواء املطبخ
الح رائق حول اختيار الطفاية الصحيحة.
شديدة االشتعال فالبد من التعامل معها
(شفاط) نظيفة.
بشكل صحيح .قم بإغالق الصامم عند
•هل لديك أجهزة كاشف الدخان وأين
االنتهاء من استخدام عبوة الغاز .ويف حال
خطة اإلخالء
توجد؟
استخدام عبوة الغاز يف مركب أو قافلة
قم بخطة إخالء مع أطفالك .ولو أمكن
•هل لديك طفاية الحريق املحمولة
فيلزم فحص الوصالت والصاممات واألنابيب اضمن وجود مخرجني طوارئ مختلفني
باليد يف املنزل؟
بشكل منظم من أجل ضامن سالمتها.
عىل األقل لكل فرد يف العائلة .كام يرجى
وللمزيد من املعلومات يرجى ق راءة نصيحة التأكد من إمكانية الخروج يف حال نشوب •ف راغ خلف الثالجة و/أو املجمد.
•تأكد من أن الشمعدانات غري موضوعة
ال رابطة السويدية للحامية من الح رائق
حريق يف الشقة خاصتك .ويحظر إغالق
بالقرب من الستائر أو ما شابهها والتي
حول استخدام عبوة الغاز يف القوافل.
الباب من الداخل باستخدام القفل املبيت.
تحتوى عىل مواد قابلة لالح رتاق.
اعرض خطة اإلخالء بحيث ميكن لكل
شخص رؤيتها وتحديد مكان االلتقاء خارج •ثبت قاطع تيار الدائرة التفاضيل.
اإلح راق عمداً
تعد املقاطعات السكنية يف الغالب هدف اً املبني .قم بتسهيل عملية اإلخالء يف املنزل
وذلك من خالل تركيب سلم إخالء مث الً.
لهجامت اإلح راق العمد .وأفضل طريقة

يرجى االتصال عىل  112يف حال نشوب حريق.
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