
 السالمة من الحرائق
في المنزل

احم منزلك من مخاطر الحریق



 حافظ على سالمة منزلك وعائلتك من
مخاطر الحریق

اقرأ ھذه النشرة لتذكر نفسك بأساسیات 
السالمة من الحرائق.

 السالمة من الحرائق
األساسیات

ھل أنت مشغول جًدا فال وقت لدیك للتفكیر في 
السالمة من الحرائق؟ اسأل أي شخص قد شھد 

حریقًا في منزلھ مؤخًرا إذا كانت احتیاطات السالمة 
من الحرائق مضیعة للوقت وسیخبرك بخالف ذلك.

قصة حقیقیة
األعذار تسبب الموت

 بتاریخ 21 أغسطس/آب، نشب حریق في منزل  
عائلة جراھام الذین كانوا نائمین وقتھا خرجت آن 

وجراھام أحیاء. لكن لألسف لم یحالف الحظ 
طفلیھما، أیمي (بعمر الثالثة) وجوش (بعمر  

الخامسة). كانت عائلة جراھام قد قامت بتركیب  
أجراس إنذار الدخان في الطابقین السفلي والعلوي، 

لكنھم لم یتفقدوا البطاریات.

 ھل تفحصت بطاریات جرس إنذار
الدخان لدیك مؤخًرا؟



أجراس إنذار الحریق

من المھم جًدا أن تفحص أجراس إنذار الدخان.

افحص البطاریات
أسبوعیًا

أزل الغبار بالداخل
مرتین سنویًا

استبدل البطاریات
مرة كل سنة

إال إن كان جرس إنذار ببطاریة
عمرھا 10 سنوات

استبدل جرس اإلنذار
مرة كل 10 سنوات
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جرس إنذار الدخان ھو جھاز تنبیھ یرصد وجود الدخان  في 
المراحل المبكرة جًدا من الحریق. وھذا یوفر لك دقائق إضافیة 

حاسمة للھروب.

تبلغ تكلفة أجراس إنذار الدخان مبالغ قلیلة تصل إلى 5 جنیھ استرلیني ویمكن 
شراؤھا من السوبر ماركت أو المتاجر الموجودة في الشوارع الرئیسیة.

إن كنت بصدد شراء جرس إنذار دخان، فكر في الحصول على جرس  
ببطاریة تدوم 10 سنوات والذي من الممكن أن یكون أعلى سعًرا في البدایة 

لكنھ لن یتطلب تغییر البطاریات بصورة متكررة.

 قم بتركیب جرس إنذار دخان في كل طابق من طوابق منزلك، والمكان

المثالي ھو أسقف الردھات أو أسقف المساحات الموجودة عند بدایة الساللم.  
ال تضع جرس إنذار الدخان في المطبخ حیث یمكن أن ینطلق صوت اإلنذار 

بطریق الخطأ.

 یمكنك شراء أجراس إنذار دخان مزودة بزر "إسكات" حتى یمكنك 
إسكات صوت اإلنذار إذا انطلق بطریق الخطأ.

دائًما افحص البطاریات مرة واحدة أسبوعیًا.



 السالمة من الحرائق
المطبخ

 ال تترك الطعام یطھى دون مراقبة. تبدأ الحرائق 
حیُن تكون غیر منتبھ.
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احتفظ باألسالك الكھربائیة والعناصر التي من الممكن أن تشتعل فیھا  
النیران بسھولة، مثل مناشف الشاي وقفازات الفرن والمالبس 

الفضفاضة بعیًدا عن موقد الطھي ومحمصة الخبز.

حافظ على نظافة الفرن ومحمصة الخبز والسطح العلوي لموقد  
الطھي والشوایة. یمكن أن تشتعل النیران بسھولة في فتات الخبز 

والدھون والشحوم المتراكمة.

حافظ على األسالك واألجھزة الكھربائیة بعیدة جًدا عن المیاه.

لماذا ال تحتفظ ببطانیة إخماد حرائق في المطبخ؟ یمكنك استخدامھا  
لتلفھا حول أي شخص أمسكت النیران بمالبسھ أو لتطفيء حریق 

صغیر.

عندما تقلي الطعام في الزیت، جففھ جیًدا قبل إلقائھ في الزیت  
الساخن. إذا بدأ الدخان یتصاعد من الزیت، اطفيء النار واترك 

المقالة حتى تبرد.

ال تمأل مقالة قلي البطاطس بأكثر من ثلثھا بالزیت أبًدا.

ال تستخدم أعواد الثقاب أو الوالعات لتشغیل مواقد الطھي التي تعمل 
بالغاز. أجھزة اإلشعال بالشرارات أكثر أمانًا.

تأكد من أن مقابض أواني الطھي ال تبرز خارج سطح الموقد.



ما العمل إن اشتعلت النیران في إناء الطھي؟

ال تخاطر أو تجازف.

اطفيء الموقد إن أمكنك فعل ھذا بأمان. ال تحرك إناء الطھي.

ال تسكب الماء فوق إناء الطھي أبًدا.

 اعمل على أن یخرج جمیع األشخاص إلى خارج منزلك
واتصل بخدمة اإلطفاء واإلنقاذ.

ال تخاطر أو تجازف. ال یوجد شيء اسمھ حریق  
مأمون. تجنب اندالع الحریق أفضل لك من 

مكافحتھ.

 التعامل مع الحرائق وظیفة یحسن تركھا لرجال 
اإلطفاء.
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عند اندالع حریق...

اخرج من المنزل 
وابق خارجھ 
واتصل على:



المقابس والكابالت

 تأكد من أعلى شدة تیار باألمبیر یمكن لصھیرة قاطع التیار في
المقبس أن تتحملھا.

إن كنت مضطًرا الستخدام محول كھربائي، استخدم واحًدا مزوًدا 
بصھیرة قاطع تیار وحافظ على أال یزید إجمالي الخرج عن 13 
أمبیر. احترس! تستخدم غالیة الشاي الواحدة 13 أمبیر بمفردھا. 

ال تضع كابالت تحت السجاجید أو الحصائر.

 تحقق من وجود عالمات على أن توصیالت األسالك معیبة أو أن
 المقابس أو مآخذ التیار تالفة مثل وجود عالمات حرق أو أضواء

متقطعة.

استبدل أي كابالت أو أسالك مھترئة أو تم لصقھا.

ال تزید من األحمال على مآخذ التیار - استخدم مقبس واحد في كل  
مأخذ تیار.

 السالمة من الحرائق
األدوات الكھربائیة

انزع مقبس األجھزة الكھربائیة إن كنت 
ال تستخدمھا.
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البطانیات الكھربائیة

 ال تترك البطانیات مطویة. احتفظ بھا مفرودة أو
ملفوفة لحمایة توصیالت األسالك الداخلیة.

 ال تترك البطانیة تعمل طوال اللیل إال إذا كانت مزودة
 بأدوات تحكم في درجة الحرارة تسمح باستخدامھا

 بأمان طوال اللیل. وبخالف ذلك، انزع قابسھا قبل أن
تأوي للفراش.

أجھزة التدفئة المتنقلة

 دائًما اختر موضع أجھزة التدفئة بحیث یكون ظھرھا للحائط  
ووجھھا ناحیة الغرفة. وإن أمكن، ثبتھا إلى الحائط لمنعھا

من السقوط.

ال تضع أجھزة التدفئة بحیث تكون قریبة من الستائر أو قطع 
األثاث وال تستخدمھا أبًدا لتجفیف المالبس.

أجھزة اإلضاءة

ال تضع أجھزة اإلضاءة والمصابیح بجانب السجاجید أو 
المنسوجات األخرى.

 تأكد من وجود ملصق مقاوم للحریق
 على األثاث الذي تستخدمھ.

EVERY WEEK
TEST BATTERY

TWICE A YEAR
VACUUM INSIDE

EVERY YEAR
CHANGE BATTERY
UNLESS IT IS A 10

YEAR ALARM

EVERY 10 YEARS
REPLACE ALARM

EVERY WEEK
TEST BATTERY

TWICE A YEAR
VACUUM INSIDE

EVERY YEAR
CHANGE BATTERY
UNLESS IT IS A 10

YEAR ALARM

EVERY 10 YEARS
REPLACE ALARM

EVERY WEEK
TEST BATTERY

TWICE A YEAR
VACUUM INSIDE

EVERY YEAR
CHANGE BATTERY
UNLESS IT IS A 10

YEAR ALARM

EVERY 10 YEARS
REPLACE ALARM



العدید من الوفیات بسبب حوادث الحریق في أیرلندا  
الشمالیة ترجع أسبابھا للتخلص من المواد المستخدمة 

للتدخین بإھمال.

تحلى بحذر أكثر عند التدخین بینما تشعر بدوار أو تتعاطى عقاقیر 
أو وصفات طبیة أو إن كنت قد شربت الخمر. من السھل جًدا أن 

تستسلم للنوم دون أن تالحظ أن السجائر ال تزال مشتعلة.

ال تدخن في الفراش. من السھل جًدا أن تستسلم للنوم وتشتعل 
النیران في مرتبة السریر.

استخدم دائًما منافض سجائر مالئمة.

تأكد عند إطفاء السجائر أنھا انطفأت بالكامل.

 تحلى بالمسؤولیة وحافظ على أعواد الثقاب والوالعات بعیًدا 
عن متناول األطفال.

 السالمة من الحرائق
السجائر

إن درجة حرارة السجائر أعلى مما تظن - یمكنھا  
أن تحترق عند درجات حرارة تزید عن 700 درجة 

مئویة.
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 تعامل مع الشموع الموقدة كما تتعامل مع أي مصدر
آخر للھب.

ال تتركھم بدون مراقبة.

اطفئھم بالكامل في اللیل.

حافظ على الشموع بعیدة عن أي شيء من الممكن أن تشتعل فیھ 
النیران مثل قطع األثاث والمنسوجات والستائر وما إلى ذلك.

یمكن أن تذیب الشموع أو أضواء الشاي األسطح البالستیكیة مثل 
األسطح العلویة لشاشات التلفاز أو أحواض االستحمام. تأكد من 

وضعھم دائًما على سطح مقاوم للحرارة.

 السالمة من الحرائق
الشموع

ال یحتاج الحریق لیندلع إال للحظة عدم انتباه 
واحدة - احتفظ بالشموع بعیًدا عن متناول  

األطفال والحیوانات األلیفة.
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خطط للمستقبل

تأكد من أن جمیع أفراد عائلتك یعلمون ما علیھم فعلھ عند اندالع حریق وكیف یمكنھم الھروب بسالم. 

خطط مسارات الھروب وحافظ على المخارج خالیة.

احتفظ بمفاتیح األبواب والنوافذ في متناول الید.

اغلق كافة األبواب. یمكنك الحفاظ على مسارك بمنأى عن الحریق عن طریق غلق األبواب. ھذا األمر مھم  
خاصة في المنازل التي ال تستطیع الھروب منھا عن ً طریق النافذة، مثًال إذا كنت تقیم في منزل مرتفع، من 3 

طوابق أو أكثر، أو في بنایة بھا عدد كبیر من الطوابق.

الواجب علیك عملھ عند اندالع حریق

إذا كان ھناك دخان، ابق منخفًضا حیث یكون الھواء أنقى.

 حاول أن تحافظ على ھدوءك ورباطة جأشك. اعمل على أن یغادر  
الجمیع المنزل في أسرع وقت ممكن - ال تضیع الوقت في البحث أو 

إنقاذ األشیاء الثمینة.

إذا اشتعلت النیران في مالبسك...

ال تركض في األنحاء.

استلق أرًضا وتدحرج حول نفسك.

اخمد ألسنة اللھب بواسطة شيء ثقیل كمعطف أو بطانیة 
أو بطانیة إخماد حریق إذا كانت ھناك واحدة بقربك.

 السالمة من الحرائق
كن مستعًدا
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توقف!

اسقط!

تدحرج!



إذا كانت مسارات الھروب مسدودة...

إن لم تستطع فتح النافذة - اكسر الركن السفلي من الزجاج. احم 
نفسك من الحواف المتعرجة والخشنة بوضع منشفة أو بطانیة.

 إن كنت في الطابق األرضي أو األول، اخرج من أحد النوافذ.
 استخدم مرتبة السریر لحمایتك أثناء السقوط وابق على ارتفاع

منخفض. ال تقفز!

 إن لم تتمكن من الخروج، أدخل الجمیع في غرفة واحدة ویفّضل أن
 تكون بھا نافذة وھاتف. ضع الوسائد والمالءات حول الباب 

لمنع الدخان من الدخول واتصل على 999. 

 إن استطعت الخروج، اتصل على 999 فور خروجك من
البنایة. استخدم أحد الھواتف المحمولة أو ھاتف الجیران.

ال تدخل البنایة مرة أخرى مھما كانت 
األسباب. انتظر خارجھا حتى وصول 

خدمة اإلطفاء واإلنقاذ.
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خدمة اإلطفاء واإلنقاذ في أیرلندا الشمالیة

المقر الرئیسي
1 Seymour Street                  
Lisburn                                      
BT27 4SX

ھاتف 4221 9266 028
enquiries@nifrs.org برید إلكتروني  
www.nifrs.org


