وقایه از حریق
اپارتمان

وقایه از حریق
زنگ خطر آتش سوزی
اگر در داخل خانه آتش سوزی صورت بگیرد ،زنگ خطر آتش سوزی امکانات موفق شدن به تخلیه را افزایش
می دهد .زنگ خطر آتش سوزی بایست بیرون از اتاق خواب در سقف نصب باشد .اگر شما وسایل الیکترونیکی از
قبیل موبایل را در اتاق خواب چارج می کنید الزم است که یک زنگ خطر آتش سوزی در اتاق خواب نیز نصب
باشد .هر طبقه بایست به حد اقل یک زنگ خطر آتش سوزی مجهز باشد .اگر مساحت اپارتمان بیشتر از  ۰۶متر
باشد بایست چندین زنگ خطر آتش سوزی در آنجا وجود داشته باشد .شما مسئولیت بر عهده دارید که زنگ
مکعب 
خطر آتش سوزی حاوی یی باتری کاربردپذیر باشد .آیا زنگ خطر آتش سوزی در آپارتمان تان وجود ندارد؟ با
شرکت ساختمان تماس بگیرید تا یک زنگ خطر را بدست بیاورید.

زنگ خطر آتش سوزی را بدین ترتیب مورد آزمون قرار دهید.
از طریق فشار دادن به دکمه که همه زنگ های خطر آتش سوزی به آن مجهز می باشد ،امتحان کنید .آن را چند
ثانیه فشار دهید .اگر صدای خطر بلند نشود می توانید با استفاده از یک باتری جدید امتحان کنید .زنگ خطر آتش
سوزی را با قاعده امتحان کنید ،بطور مثال زمانی که از سفر بازگشت می کنید و روز اول ایامی مقدسی چهار
هفته پیش از عید کرسمس .به خاطر داشته باشید که آن را بوسیله جاروبرقی گاهگاه جارو کنید.

یادآوری در بابت آزمون زنگ خطر آتش سوزی
شبکه مبارزه با آتش سوزی بمنظور افزایش تعداد زنگ های فعال خطر آتش سوزی در بابت آزمایش زنگ خطر
آتش سوزی توسط پیام های تیلفنی یادآوری می نماید .در ویبسایت  www.skyddadigmotbrand.seمی توان
یک قاعده در مورد ارسال پیام های یادآوری را به شیوه آسان عیار کرد.

دستگاه خاموش کننده دستی
اطفائیه توصیه می کند که همه باید حد اقل  ۰کیلو مواد آتش نشانی پودری با حد اقل درجه کیفیت A 233 BC34
در خانه داشته باشند .خانه تابستانی نیز به عنوان مسکن به شمار می رود .داشتن  ۲کیلو مواد آتش نشانی پودری
در موتر ،کاروان ،کشتی و مانند آن توصیه می شود .خاموش کننده دستی می توان از شرکت های وسایل پیشگیری
از آتش سوزی و همچنین در فروشگاه ها یا مغازه های مواد ساختمانی خریداری شود.

کمبل آتش نشانی
داشتن کمبل آتش نشانی در خانه نیز مفید است .از طریق خفه کردن حریق می توان آن را در اثنای وقوع در گرفتن
لباس یا حریق های خرد مورد استفاده قرار داد.

گاه شمار و محافظ منقل
این یک امر عادی است که مردم خاموش کردن منقل را فراموش می کنند و اکثر حوادث وقوع آتش سوزی از آنجا
آغاز می شوند .چیزی باالی منقل نه مانید و در بابت کنترل خاموش کردن منقل خو بگیرید .با کمال میل یک گاه
شمار را در ماشین های برقی نصب کنید که در چنین صورت اگر خاموش کردن آن دستگاه را فراموش کرده
باشید ،بهر حال برق آن بعد از یک وقت معیین قطع می گردد .یک محافظ منقل وقتیکه منقل زیاد گرم شود یا دود
دهد آن را خاموش می کنید .توجه! محافظ منقل باید از طرف صاحب خانه نصب شود.
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یک خاموش کننده دستی را بدین نحوه به کار می برید.
 .1ضامن خاموش کننده را بکشید
. .3دستگیره را فشار دهی

 .2موضع پایین در مقابل آتش
به طرف آتش نشانه بگیرید

امنیت خویشتن و همسایه خویش را افزایش دهید.
هر سال در حدود  ۲۲حوادث آتش سوزی در آپارتمان ها در حوزه فعالیت مرکز اطفائیه کالمار رخ می دهند .برای
کنترل وقایه از آتش سوزی در خانه تان ،نکات آتی را تعقیب کنید .اگر در مورد جلوگیری از آتش سوزی پرسش
دارید به مرکز اطفائیه توسط شماره تیلفون  ۰۶ ۵۴ ۸۴ - ۶۸۴۶در تماس شوید.

از وقوع آتش سوزی پیشگیری کنید
قوطی گوگیرد و سگریت الیتر را دور از دسترس اطفال نگاه دارید.
هیچ گاه ماشین لباسشویی ،خشک کن ،ماشین ظرف شویی و مانند آن را وقتی که بیرون از خانه باشید یا به خواب
می روید ،در حال کار کردن نمانید.
چربی و روغن ممکن است در اثنای حرارت باال در بگیرد .در اثنای سرخ کردن غذا یا جوش کردن آن در روغن
باید یک سرپوش در دسترس تان باشد تا آتش را در صورت لزوم خفه کنید .هیچ گاه از آب استفاده نکنید!
سوختن غذا و جوش دادن بدون آب علت های عادی وقوع آتش سوزی به شمار می رود .فلتر بادپکه آشپزخانه را
باقاعده صاف کنید تا از چربی پاک شود.
در مورد چراغ های روشن هرگز غفلت نکنید و آنعده چراغ های را که روشن کرده اید باید خاموش کنید.
شمعدان ها را هرگز با استفاده از مواد زود سوز از قبیل مواد رختی ،گیاهی و مانند آن تزیین نه کنید.
آشیای که امکان حریق گرفتن آن امکان دارد ،را در بالکن ها نگاه نکنید زیرا خطر آتش سوزی قصدی یا آتش
بازیی بی هدف ممکن است علت وقوع آتش سوزی گردد.
از آالت برقی که الین برق آن کامل نباشد یا سویچ آن شکسته باشد ،استفاده نه کنید.
سویچ چارجر ،چای جوش ،خشک کن موی و مانند آن را در اثنای که استفاده نمی شوند ،بیرون بکشید.
هیچ گاه در تخت خواب یا جای دیگری که خطر خوابیدن در آنجا موجود باشد ،سگار نکشید.

نجات را برنامه ریزی کنید
مقامات دولتی جدا تقاضا می کند که مسکن تان با حد اقل یک زنگ خطر آتش سوزی در هر طبقه مجهز باشد.
باتری زنگ خطر را در اسرع وقت تبدیل کنید.
به شما توصیه می شود که وسایل اطفای حریق از قبیل  ۰کیلو خاموش کننده پودری در مسکن داشته باشید.
اشیاء را در زینه ها یا دهلیزها نگاه نکنید .متوجه باشید که این در حین وقوع حوادث راه خروج اضطراری
شماست.

اگر آتش در بگیرد...

اگر آتش در بگیرد...
...در اپارتمان تان

نجات

برای اطفای آتش بکوشید .اگر این ممکن نباشد آن اتاق را بسته کنید جاییکه آتش سوزی صورت گرفته است و
برای خروج فوری از اپارتمان سعی کنید .اگر اتاق پر از دود باشد  -به چهار دست و پا بروید زیرا هوای تازه
اکثرا روی زمین موجود می باشد .هر گاه نمی توانید به دروازه عمومی برسانید ،در آنصورت به بالکن بروید یا
یک کلکین را باز نموده برای کمک صدا کنید .اگر در اثنای وقوع آتش سوزی باید مسکن خویش را تخلیه کنید،
لیفت را هرگز مورد استفاده قرار ندهید.

...در اپارتمان همسایه
اگر زینه پر از دود باشد در آنصورت تا وقتیکه اطفائیه حریق را خاموش کند یا هدایت دیگر اعالم کند ،در
اپارتمان خود باقی بمانید  .دروازه اپارتمان به سوی زینه را بسته نگاه دارید .اپارتمان به عنوان یک جای پناه از
آتش کارکرد داشته می باشد و در حدود  ۲۶تا  ۰۶دقیقه جلوی دود و آتش را می گیرد .در طول این مدت اطفائیه
فرصت خواهد داشت که حریق را خاموش کرده شما را بیرون بکشد.

دیگران که در مجاورت تان قرار دارند ،را خبردار کنید تا نیز آنها از خطر بیرون شوند .سعی کنید که آشفته نه
شوید .به خاطر داشته باشید که اطفال ممکن است خود را زیر تخت خواب یا در الماری ها مخفی کنند.

هر گاه شما و خانواده تان خارج از خطر شوید بایست توسط شماره  ۰۰۲اعالم خطر انجام دهید .معلومات سریع
در باره آنچه که رخ داده است ،شما از کجا زنگ می زنید و شما کی استید ،ارائه کنید.

بعد از آن می توانید آتش را شخصا اطفاء کنید اما مخاطره بی ضرورت را نگیرید .ذغال ،نه شعله ها ،را مورد
هدف گیری و پخش مواد آتش نشانی قرار دهید .مواد آتش نشانی را هرگز باالی یا در نزدیکی کیبل های برق
پخش نکنید .هر گاه یک دیگچه آتش بگیرید باید از طریق سرپوش گذاشتن آنرا سرکوب کنید ،هیچ گاه آب را باالی
آن نه ریزید .اگر تلویزون در بگیرد  -کابل برق را بیرون بکشید و آتش را بوسیله خاموش کننده دستی یا ریختن
آب اطفا کنید.

این جزوه از طرف خدمات اضطرای یی ستورگوتنبرگ تهیه و ترتیب و از طرف مرکز اطفائیه کالمار مورد ویرایش قرار گرفته است.
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