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الوقاية من الحريق
جهاز إنذار الحريق
جهاز إنذار الحريق يساهم في مساعدتك بالخروج من المنزل قبل أن ينتشر الحريق بشكل كبير .يجب تركيب جهاز
إنذار الحريق في السقف خارج غرفة النوم .إذا من عادتك تشحين آالت كهربائية في غرفة النوم ،على سبيل المثال
الهاتف النقال ،فيجب تركيب جهاز إنذار حريق آخر في غرفة النوم كذلك .يجب أن يوجد على األقل جهاز إنذار
حريق واحد في كل طابق .إذا كانت الشقة أكبر من  60متر مربع فمن األفضل تركيب أكثر من جهاز إنذار حريق
واحد .أنت مسؤول على وجود بطارية عاملة في جهاز إنذار الحريق الخاص بك .هل شقتك خالية من جهاز إنذار
الحريق؟ اتصل بصاحب البناية للحصول على واحد منهم.

هكذا عليك اختبار جهاز إنذار الحريق الخاص بك
جربه من خالل الضغط على الزر الموجود على كل أجهزة إنذار الحريق .واصل الضغط خالل حوالي ثانيتين .إذا لم
يبدأ بإصدار صوت فعليك التجربة ببطارية أخرى .اختبر جهاز إنذار الحريق بصورة منتظمة ،على سبيل المثال بعد
العودة من السفر و في أول مجيئ( أول يوم أحد من شهر كانون األول/ديسمبر ).و ال تنس أن تنظفه بالمكنسة
الكهربائية من وقت آلخر.

تذكير الختبار جهاز إنذار الحريق
من أجل زيادة عدد أجهزة إنذار الحريق العاملة ،تعرض الشبكة أكتيف موت براند  Aktiv mot brandإمكانية
إرسال رسالة هاتفية قصيرة بصورة منتظمة للتذكير على أنه يجب تجربة جهاز إنذار الحريق .بإمكانك الدخول على
الموقع www.skyddadigmotbrand.seو تسجيل بشكل سهل عدد المرات الذي تريد الحصول على تذكير
بالرسالة الهاتفية القصيرة.

مطفأة الحريق اليدوية
تنصح المطافئ بأن يكون عند الجميع على األقل مطفأة حريق ب  6كلغ في الشقة و التي تتميز بأقل مستوى كفاءة
43A 233 BC.يعتبر المنزل الصيفي كذلك كسكن .يُنصح بأن يكون هناك مطفأة حريق صغيرة ب  2كلغ في
السيارة و الكرفان و الباخرة و ما إلى ذلك .يمكن شراء مطفأة الحريق اليدوية في كل الشركات المختصة بالحرائق و
في المحالت الكبيرة أو محالت بيع بضائع البناء.

غطاء الحريق
أن يكون عندك غطاء الحريق في المنزل شيء جيد .يمكن استعماله إلطفاء الحريق على الثياب أو على الحرائق
الصغيرة من خالل خنق النار.

جهاز توقيت و جهاز توقيف الموقد
من السهل نسيان إغالق الموقد و إن العديد من الحرائق تبدأ هناك .ال تترك أي شيء على الموقد و اعتد من التأكد
من أنه مغلق .من األفضل تركيب جهاز توقيت على اآلالت الكهربائية ،مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بعد مدة معينة
إذا نسيت اطفاء اآللة .جهاز توقيف الموقد يطفئ الموقد إذا بدأ الدخان بالتصاعد أو إذا ارتفعت الحرارة .انتبه !إنه
صاحب الشقة هو الذي يقوم بتركيب جهاز توقيف الموقد.
هكذا تستعمل مطفأة الحريق اليدوية
 .3اضغط على المقبض

 .2امسكه على ارتفاع قليل اتجاه النار.
وجّهه نحو النار.
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 .1يجب أوالا ازالة
غطاء األمن

من أجل تحسين األمن لك و لجيرانك
يحدث كل عام حوالي  32حريق في المساكن في منطقة مطافئ كالمار .طبّق هذه الالئحة التذكيرية الختبار الوقاية من
الحريق في سكنك .إذا عندك أي أسئلة عن الوقاية من الحريق الخاصة بك أهال بك باالتصال بالمطافئ على رقم
0480-45 75 10.

الوقاية من الحريق
احتفظ بعلب الكبريت و القداحات في مكان آمن بعيد عن األطفال.
ال تترك غسالة المالبس ،ن ّ
شافة الثياب ،الغسالة اآللية لألواني أو ما شابه ذلك تشتغل عندما ال تكون في المنزل و
خالل الليل .
الدهن و الزيت يحترقون بسهولة إذا كانت الحرارة مرتفعة .عندما تقوم بالقلي فمن األفضل أن يكون بقربك غطاء
المقالة لكي تستطيع خنق النار.
األكل المحروق أو الموقد الشغال على الفارغ يشكل أسباب واردة لبداية الحرائق .نظف المرشح الخاص بمروحة
المطبخ بشكل منتظم لكي ال يكون فيه دهن.
ال تترك اطالقا الشمعات بدون مراقبة و ال تنس أن تطفئها .ال تزين الشمعدان بمواد قابلة للحريق ،مثل أساور من
القماش ،من األشنة أو ما شابه ذلك.
ال تحتفظ بأشياء على البلكون أو على السطحية التي قد تحترق بسهولة حيث يوجد دائما خطر التالعب و إشعال
الحرائق أو سوء توجيه األلعاب النارية.
ال تستعمل اآلالت الكهربائية التي لها شريط أو قابس كهربائي غير صالحة.
ارفع قابس الشاحن ،غالية القهوة ،مجفف الشعر أو ما شابه ذلك عندما ال تستعملهم.
ال تدخن اطالقا في السرير أو في أي مكان يمكن أن تستغرق فيه في النوم.

حضر إنقاذك
ّ

إنه إجباري أن يكون سكنك فيه جهاز إنذار حريق واحد على األقل في كل طابق .غيّر البطارية في الوقت الالزم .

كما ننصح بأن يكون عندك معدّات إلطفاء الحريق أي على األقل مطفأة حريق ب  6كلغ.
ال تترك أي شيء في الممرات و مداخل البنايات .ال تنس أن هذه األماكن هي مخرج الطوارئ إذا حدث حريق ما.

إذا بدأ الحريق ...

إذا بدأ الحريق...
انقذ

...في الشقة الخاصة بك :
حاول اطفاء الحريق .إذا لم تستطع ،اغلق الباب عن الغرفة التي يوجد فيها الحريق و حاول الخروج من الشقة .إذا
كانت الغرفة مليئة بالدخان  -ازحف تحت الدخان ،حيث يوجد قرب األرض هواء أفضل .إذا لم تستطع الوصول إلى
الباب الخارجي بسبب الدخان أو الحريق ،اخرج إلى البلكون أو افتح النافذة و اصرخ لطلب المساعدة .ال تستعمل
اطالقا المصعد الكهربائي إذا احتجت إلى الخروج بعد بدء الحريق.

...في شقة الجيران :
إذا كان هناك دخان في مدخل المبنى و في الدرج  -ابق في الشقة الخاصة بك إلى أن تقوم المطافئ بإطفاء الحريق أو
تقوم بإعالمك عن شيء آخر .اترك باب الشقة الخارجي مغلق .حيث تكون الشقة عند ذلك مثل حجرة معزولة ضد
الدخان و الحريق خالل  30إلى  60دقيقة .تستطيع المطافئ خالل هذه الفترة اطفاء الحريق و اخراجك من الشقة .

نبّه اآلخرين حولك لكي يستطيعوا هم أيضا تجنب الحريق .حاول التصرف بشكل هادئ .ال تنس أن من الممكن أن
يختبئ األطفال تحت السرير أو في الخزانات .

بعدما تكون أنت و عائلتك في مكان آمن فبإمكانك اإلنذار من خالل االتصال برقم اإلنذار  112.أعط معلومات
سريعة عن ما حدث ،من أي مكان تتصل منه ،و من أنت .

بعد ذلك بإمكانك محاولة اطفاء الحريق ،و لكن ال تخاطر بصورة غير ضرورية !يجب الرش على الجمر و ليس على
اللهب .ال ترش على الخطوط الكهربائية أو بقربها .إذا كان هناك حريق في قدر ما فيجب خنق الحريق بواسطة غطاء
القدر ،و يجب عدم رش المياه على الحريق !إذا باشر الحريق في التلفزة  -ارفع القابس الكهربائي و اطفئ النار بمطفأة
الحريق أو برشّ المياه.

تم تحضير هذا الكتيب من قبل خدمة اإلنقاذ في منطقة غوتنبرغ و حررته مطافئ مدينة كالمار.
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