ARABISCH
ساعد في منع الحريق وعواقبه!
من الممكن تجنب نشوب معظم الحرائق في المنازل من خالل إتباع بعض القواعد الهامة:
• ال تترك الشموع المشتعلة أو اللهب المكشوف بغير مراقبة.
• ال تدخن وأنت في السرير.
• ال تقم بتخزين المواد القابلة لالشتعال أو عربات األطفال أو ما شابه في بيت الدرج أو في ممرات البدروم ،حيث أن هذه األشياء تشكل
ً
وقودا شائ ًعا للمحارق.
• ال تقم أب ًدا بالعمل وحدك في الوصالت الكهربائية أو ما شابه دون أن تكون على علم بكل ما يخص هذا األمر
• ال تغطي المصابيح أو أجهزة التدفئة الكهربائية بأي أقمشة .ذلك أن القماش يمكن أن يشتعل.
• اشرح لعائلتك ما ينبغي عليهم فعله في حالة نشوب حريق.
• ال تركن سيارتك أب ًدا في مسارات شرطة اإلطفاء أو في األماكن المخصصة لرجال اإلطفاء.

هناك حريق– ماذا أفعل؟
في حالة حدوث حريق ،قم كخطوة أولى باالتصال بالمطافئ على رقم الطوارئ  .111حينما تقوم بإبالغ رجال اإلطفاء ،فسوف يتواجدون
في خالل دقائق .ال تعتمد على افتراضية قيام شخص أخر بتبليغ رجال اإلطفاء عن وجود حريق.

ابق في المنزل وال تهرب باستخدام بيت الدرج ،يمكن لذلك أن يودي بحياتك.
أغلق باب الشقة حتى ال ينتشر الدخان لديك في المنزل.
ات صل برجال اإلطفاء وانتظر في النافذة أو الشرفة .هنا يمكنك استنشاق هواء أفضل ولكي يتمكن رجال اإلطفاء من رؤيتك .سوف يقوم
رجال اإلطفاء بإنقاذك .في معظم األحيان يتم استخدام ما يطلق عليه "قلنسوة الطوارئ" .يتم ارتداؤها عبر الرأس وهي مجهزة بمشرح
للتنفس .ذلك كي تتمكن من التنفس حتى في األماكن المليئة بالدخان .سوف يصل بك رجال اإلطفاء إلى مقر آمن عبر الدرج .يتم حمل
األطفال أو المصابين في حالة عدم تمكنهم من الركض بمفردهم.
ال تقم بأي حال من األحوال بمحاولة التدلي خارج النافذة أو القفز منها .سوف يتولى رجال اإلطفاء مساعدتك وإنقاذك.

اترك شقتك بأسرع ما يمكن وتأكد من أنك أنت وعائلتك في موضع آمن.
أغلق باب الشقة فور مغادرتك لها للحول دون انتشار الدخان والنيران بشكل أكبر .يعمل ذلك على توفير مسار آمن للهروب لك ولآلخرين.
ال تستخدم المصاعد ،خطر االختناق بسبب األدخنة.
قم بتنبيه جيرانك.
قم وأنت بالخارج باستدعاء رجال اإلطفاء من خالل الرقم  111وانتظر قدومهم.
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