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 قائم����ة التحق����ق م����ن ا�م����ان ض����د الح����رائق ب����المنزل
 
 
 

 أجھزة إنذار كشف الدخان وغاز أول أوكسيد الكربون

الكربون خارج جميع  أوكسيدة في كل طابق من المنزل وخارج جميع مناطق النوم.. رك�ب أجھزة إنذار أول شغالرك�ب أجھزة إنذار الدخان ال   �
 ..ذلك القانون يفرض..  الكربون أوكسيدذار أول مناطق النوم رك�ب أجھزة إن

الكربون في كل  أوكسيدولمزيد من إجراءات الحماية، رك�ب جھاز إنذار للكشف عن الدخان في كل غرفة نوم وجھاز إنذار لكشف أول    �
 طابق..

 الكربون مرة في كل شھر.. أوكسيدقم بتجربة أجھزة إنذار كشف الدخان وغاز أول    �

ل بطاري   �  ات أجھزة ا7نذار سنوًيا أو كلما انطلق الصوت التحذيري الذي يشير إلى انخفاض طاقة البطارية..بد�

 أوكسيدفي عمليات التركيب وا:ختبار والصيانة وتبديل أجھزة إنذار الكشف عن الدخان وغاز أول  جھة الصانعةاتبع دائًما تعليمات ال   �
 الكربون..

 

  خط����ة النج����اة م����ن الح����رائق المنزلي����ة

 ق في منزلك وقم بالتدرب عليھا أنت وكل أفراد أسرتك..يلنجاة من الحرلضع خطة    �

 تأكد من معرفة الجميع بطريقين للخروج من كل غرفة، إذا كان ذلك ممكًنا..   �

 أو أي شخص آخر قد يحتاج إلى مساعدة للنجاة.. الكھولحدد الشخص الذي سيكون مسؤوً: عن مساعدة ا=طفال أو    �

 مود إنارة، حيث يمكن التأكد من وصول الجميع إليه..اا لCجتماع في الخارج مثل شجرة ما أو عحدد مكانً    �

 زل أحد الجيران..نن مل أو منقااتصل بإدارة المطافئ من خارج منزلك باستخدام ھاتف    �

 عندما تخرج من بيتك، ابق في الخارج..  : تعد مطلقاً إلى مبنى محترق..   �

 سھولة استخدامھا..تأكد من حافظ على خلو جميع المخارج من أية عوائق و   �
 

 

  الس��'مة م��ن ح��رائق الطھ���ي

 ابق دائًما في مطبخك عندما تقوم بالطھي..   �

نة أو ا=دوات الخشبية أو علب تغليف ا=طعمة أو المناش -أبق ا=شياء التي يمكن أن تنشب بھا النيران    � Jف أو الستائر مثل قفازات الفرن المبط
 بعيًدا عن سطح الموقد..  -

وضع الغطاء على  يرجىاحرص على وجود الغطاء المناسب لLوعية قريًبا من الموقد أثناء الطھي..  في حالة نشوب النيران في الوعاء،    �
 الوعاء وإطفاء الموقد..  تجنب تحريك الوعاء..

رة عند    � Jئمة أو مشمCبس ذات أكمام محكمة ومCبس الفضفاضة المتدلية التي يسھل نشوب النيران ارتد مCاستخدامك للموقد..  ابتعد عن الم
 بھا..  إذا نشبت النيران بمCبسك توقف ثم استلق على ا=رض وتدحرج مرة تلو ا=خرى حتى تنطفئ النيران تماًما..

 

 

  أش����ياء أخ����رى يج����ب أن تض����عھا ف����ي اعتب����ارك لمن����ع ح����دوث ح����رائق ف����ي منزل����ك

احات بعيًدا عن احفظ أعوا   � Jا=طفال وعن متناولھم.. مرأيد الثقاب والقد 

 ع قبل مغادرة مغامرة الغرفة..واحرص باستمرار على إطفاء الشم   �

 .. فليدخن خارج المنزل مدخناً،لعائلة إذا كان أي فرد من أفراد ا   �

 لتدفئة..عن سخانات ا واحد تأكد من ابتعاد كافة العناصر التي يمكن أن تحترق لمسافة متر   �

 إ: في حا:ت التوصيCت المؤقتة.. كبCت التمديدتجنب التحميل الزائد على المقابس الكھربائية.. تجنب استخدام        �
 

 


