نصيحة غالية حول
املعسك رات ويش اللحوم

الصيف والشمس واملعسكرات ويش اللحوم .نار املعسكر
بالليل أو طبقة الفحم للطهي عليها .ولكن إذا خرجت النار عن
السيطرة فإنها تصبح خطرية .فكيف ميكن تجنب حدوث هذا؟
حجم النار .ويحظر إشعال النار عىل
الحياة خارج املنزل
الصخور مبارشة.
يستمتع عشاق الحياة خارج املنزل
إذا كان الجو عاصف اً فهذا ميكن أن
بإشعال النار يف الخالء بينام يفضل آخرون
اصطحاب موقد خارجي مزود بواقي الرياح يتسبب يف انتشار الرشر .فريجى التأكد
من أن الرشر ال ميكن أن يتطاير تجاه
من أجل استخدامه يف الطقس السيئ.
وفيام ييل بعض الخطوات حول كيفية منع اليابسة أو الغابة .وقم بإطفاء النار
بشكل كامل قبل مغادرة املكان وتأكد
نشوب الح رائق يف الريف.
من أن إيقاد النار مسموح به .ويرجى
العلم بأنه يحظر إيقاد النار أثناء وجود عندما تقوم بالطهي بالخارج
الح رائق املفتوحة
خطر ح رائق الغابات .5
•ال تضع شواية أو نار مفتوحة يف خيمة
يف البداية البد من العثور عىل مكان
أو يف ظل قافلة .حيث تصعد النار يف
مناسب إليقاد النار .وميكن أن تجد أماكن
الخيمة برسعة ويعطي الهدف املحرتق
إذا حدث وانترش الحريق
مفتوحة إليقاد النار دامئ اً يف األرخبيل
والوقود الخشبي األخر أول أكسيد
اتصل بخدمات اإلنقاذ عىل  .112وحاول
وعىل طول ممر املشاة.
الكربون السام.
إذا مل تجد أماكن مفتوحة إليقاد النار إيقاف انتشار الحريق يف اتجاه الرياح.
فقم بالعثور عىل منطقة محمية قريبة وقم باستخدام الفروع من شجرة البيسية •ضع الشواية عىل سطح مستوي وغري
قابل لالح رتاق عىل بعد مرت واحد من
من املياه قدر اإلمكان .وقم بحفر حفرة الصغرية أو شجر العرعر ذي الفروع
الخيمة أو القافلة.
الصغرية يف إيقاف الحريق عىل بعد 1
أو وضع أحجار حول املوقد وال تزيد من

مرت فقط .وقم برتطيب الفروع إن أمكن.
وال ترضب عىل النار بقوة حيث ميكن أن
يتسبب هذا يف تطاير الرشر وتزايد رسعة
النار .وقم بجرف كل املادة املشتعلة تجاه
النار مع الضغط عىل الفرع ألسفل األرض
لكتم النار .وألقى الفروع جانب اً وأزل أي
نباتات ورقية صغرية من أمام النار.

•ضع سائل إشعال النار عىل بعد  3أمتار
من الشواية عىل األقل.
•ال تغادر مكان الشواية.
•ضع الفحم املستخدم يف املكان
املخصص .الوقود املستخدم من شواية
الفحم ميكن أن يحتفظ بالح رارة ملدة
تصل إىل  3أيام.
•ال تصب الوقود عىل شعلة املوقد حتى
تتأكد أن اللهب قد انتهى بالكامل

وأصبحت الشعلة باردة – والقيام
بخالف ذلك مع الوقود املوجود يف
الزجاجة ميكن أن يجعله ينفجر
ويتسبب يف جروح محرقة خطرية.
وينصح بالقيام بتربيد الجروح املحرقة
باستخدام املاء لعرشة دقائق أو أك رث.
ويف حالة التصاق النار بالثياب يتعني
الرقود عىل األرض والتدحرج من جنب
ألخر حتى تنطفئ النار.

يرجى االتصال عىل  112يف حال نشوب حريق.
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