�إذا نشب حريق...
أنقذ

نبّه

أنذر

أطفئ

ال نفسك وعائلتك من الحريق .إذا إمتألت الغرفة بالدخان ـ إزحف تحت
أنقذ أو ً
الدخان .الهواء األنقى متوفر في أغلب األحيان بالقرب من األرض .أغلق باب
المكان الذي يحترق .ال تستعمل إطالقاً المصعد الكهربائي إذا كنت مجبراً على
مغادرة المكان الذي يحترق .إذا إمتأل الدرج بالدخان بسبب الحريق على سبيل
المثال في القبو أو حجرة النفايات ،فعليك البقاء في الشقة الى أن يطفئ الدفاع
المدني الحريق أو أعطى تعليمات أخرى.
نبّه اآلخرين في المقربة منك لكي يستطيعوا هم أيضاً النجاة .حاول أن تتملك
الهدوء .تذكر أن األطفال يمكن أن يختبئوا تحت األسرة وفي الخزائن.

عندما تصبح أنت وعائلتك في أمان أنذر عن طريق إطالق إنذار الحريق (إذا كان
متوفراً) أو إتصل برقم النجدة  .112قدّم معلومات بسرعة عما حدث ومن أين
تتصل ومن أنت.

فقط بعد هذا كله يمكنك محاولة اإلطفاء شخصياً ،ولكن ال تقم بمجازفات غير
رش على الجمرات وليس على ألسنة النار .الترش إطالقاً على األسالك
ضرورية! ّ
الناقلة للتيار أو حولها .إذا كان هناك قدر يحترق فعليك خنق النار بواسطة غطاء
القدر ،ال تسكب إطالقاً الماء عليه! إذا كان جهاز التلفزيون يحترق إسحب الواصل
الكهربائي وأخمد النار بالماء.
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الوقاية ضد
الحريق –
الشقق

إرفع مستوى السالمة لك ولجيرانك

وقاية ضد الحريق

كل سنة يقع حوالي  400حريق منزلي ضمن المنطقة التابعة للدفاع المدني في منطقة غوتنبيرغ
الكبرى .تابع قائمة التدقيق هذه لفحص الوقاية ضد الحريق في منزلك .إذا كانت لديك إستفسارات
عن الوقاية ضد الحريق بإمكانك اإلتصال بالدفاع المدني على الهاتف .031-335 26 00

منبه الحرائق

شب حريق في المنزل .منبه
منبه الحريق يزيد من مستوى إمكانياتك للخروج إذا ّ
الحرائق يجب أن يـُثبــّت في السقف أمام غرف النوم .أنت المسؤول عن وجود
بطاريات صالحة في منبه الحرائق لديك .هل يفتقر مسكنك لمنبه حرائق؟ إتصل
بخدمات الزبائن أو المسؤول عن السكن أو المسؤول عن المبنى أو رئيس المسكن
أو مسؤول الحي للحصول على منبه حرائق.

منبه الحرائق

إمنع الحريق

هكذا تفحص منبه الحرائق

 إحتفظ بعيدان الثقاب والوالّعات بعيداً عن متناول األطفال.

إفحص الجهاز عن طريق الضغط على الزر الموجود على كافة منبهات الحريق.
دع الزر مضغوطاً بضعة ثوان .إذا لم يصدر صفيرا بإمكانك تجربته ببطاريات
ال إذا كنت مسافراً أو في أوائل زمن قدوم
جديدة .إفحص منبه الحريق بإنتظام ،مث ً
عيد الميالد .التنس تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بين حين وآخر.

 ال تدع غسّ الة أو نشافة أو ماكينة الجلي أوما شابه ذلك تعمل عند الغياب عن المنزل أو عند
الذهاب إلى الفراش.
 الدهن والزيت تبدأ باإللتهاب عند درجة حرارة مرتفعة جدا .عندما تقوم بعملية القلي ينبغي
أن يكون في متناولك غطاء للتمكن من خنق الحريق.

مطفأة حريق يدوية

 الطعام المحروق والطهي بالطريقة الجافة سببان عاديان للحريق .نظف بإنتظام مرشّ ح
جهاز تهوية المطبخ ليكون خالياً من الدهون.
 التترك الشموع دون مراقبة وال تنس إطفاء الشموع التي أشعلتها .ال تزيـّن الشمعدانات
ال إطارات شموع قماشية أو ما شابه ذلك.
بمواد ممكن أن تشتعل ،مث ً

مطفأة حريق يدوية

مالّءة حريق

 ال تحتفظ باألشياء القابلة لإلشتعال على شرفتك أو في الباحة الخارجية ألن هناك خطورة
للحريق المفتعل أو األلعاب النارية المتوجهة خطأً.
 تجنب إستعمال أدوات كهربائية أسالكها أو وصالتها مصابة.

من الجيد توفـّر مالّءة حريق في المنزل .بإمكانك أيضاً إستعمالها إلطفاء الحريق
في المالبس أو الحرائق الصغيرة األخرى عن طريق خنق النار.

مالّءة حريق

 تشترط السلطات بأن يكون منزلك مزودا بمنبه حريق واحد على األقل .بدّل البطارية قبل
فوات األوان.

شب حريق في منزلكم.
 ناقشوا موضوع كيفية مغادرتكم المنزل إذا َ
 ال تحتفظ بأشياء على الدرج وفي الردهات .تذكر بأن تلك األمكنة هي منافذ للنجاة في حال
حدوث شيء ما.

المؤقت

من السهل نسيان إطفاء الطبّاخ والكثير من الحرائق تبدأ من هناك .التضع أشياء
على الطبّاخ واجعلها كعادة أن تتفحص للتأكد من أنه مطفأ .من المستحسن تركيب
مؤقت على األجهزة الكهربائية فحينها يـُفصل التيار الكهربائي بعد زمن محدد إذا
نسيت إغالق الجهاز .إذا كانت لديك أسئلة :إتصل بالدفاع المدني.

خطط إنقاذ نفسك

 ننصحك أيضاً بوجود تجهيزات إطفاء الحريق مثل مطفأة حريق بواسطة مسحوق سعتها
 6كيلوغرام.

مديرية الدفاع المدني تنصح الجميع باقتناء ال أقل من مطفأة واحدة للحريق تعمل
بواسطة مسحوق سعتها  6كيلوغرام .المسكن الصيفي يعتبر أيضاً كمسكن .بالنسبة
إلى السيارة والبيت المقطور والبيت المتنقل والزورق وما شابه ذلك ينصح بوجود
مطفأة حريق تعمل بواسطة مسحوق سعتها  2كيلوغرام .مطافئ حريق يدوية يمكن
شراؤها من المراكز التجارية الكبيرة أو من متاجر أدوات البناء.

هكذا تستعمل المطفأة اليدوية:

.1

إنزع األمان

.2

وجهها تجاه
الحريق

.3
وضعية منخفضة
تجاه الحريق

إضغط
القبضة إلى
األسفل

