كيفية التصرف في حال حدوث حرائق :

و االنتباه عند التعامل مع النار او التيار الكهربائي

عن االجراءات الوقائية :

المحافظة على الهدوء

للمدخنين ھناكك مكان مخصص من مواد غير قابلة لالشتعال
لوضع رماد السيجارة ,الرجاء عدم وضع رماد السجائر في سلة
األوراق او غيرھا ,مع االنتباه لالماكن التي يحظر فيها التدخين

الرجاء أخذ المعلومات

و عدم التوتر ,عند الدخول في حالة توتر و فقدان التوازن يصعب
على الشخص الخروج من الحالة الخطرة دون التعرض ألذى

الذھاب لمكان آمن

عدم ترك مصادر النار او التدفئة دون مراقبة! المكواة ,مكان
الطهي او المدفأة الكهربائية و غيرھا .ھي مصادر تدفأة و لها
نفس خطورة النار

و تنبيه الجيران و باقي السكان

عدم تغطية االدوات الكهربائية نهائيا!

تقديم اھتمام خاص لألشخاص الذين ھم في حاجة إلى المساعدة.
األطفال والمحتاجين األسبقية ألنهم األقل! قدرة على مساعدة أنفسهم

أدوات كهربائية ة او أسالك تمديد معطوبة تسبب حرائق
كبيرةوال يجوز استخدامها!

اذا امكن ,اغالق النوافذ

اسالك معطوبة او التمديدات الكهربائية المثقلة باكثر من جهاز
قد ترتفع حرارتها سريعا و تسبب الحرائق!

اغالق االبواب امر ھام ,للحد من انتشار النار و الدخان
مغادرة المنزل باسرع فرصة
استخدام المصعد امر مرفوض تماما بسبب احتمال حدوق اختناق,
كمان ان المصعد قد يتوقف في حال حدوث ماس كهربائي
جميع سكان المنزل او المبنى ينتظرون امام المنزل حتى قدوم
االطفاء
التجهز السئلة االطفاء و الشرطة

عن كيفية الوصول الى الدررج ,الممر و المخارج اضافة الى مخرج
الطوارئ في مكان اإلقامة.
عن مكان أقرب ھاتف ,او إنذار حرائق يدوي ,أو جهاز االنذار
المنزلي
عن الكيفية الصحيحة الجراء مكالمة طوارئ
عن مكان مطفأة الحرائق و كيفية استخدامها

و الرجاء االنتباه على
خلو ممرات الطوارئ و أدراج الطوارئ ,حيث انها ليست
مستودعات و يجب أن تكون خالية تماما ليسهل المرور فيها.
أن تكون االبواب ھناكك دائما مغلقة ,للحد من انتشار الدخان و
الحرائق في حال حدوثها
أن تكون المدااخل الى االبنية مفتوحة و غير مغلقة بسيارة او
اغراض
أن تكون اجهزة االنذار و اجهزة اطفاء الحرائق في وضع جيد و
غير معطلة.

معلومات اضافية :

عندما تكون ممرات الطوارئ قد طالها دخان النار

لجميع مشاكل الخلل في الوقاية من الحرائق يساعدكم
مركز االطفاء المحلي

الدخول الى غرفة خالية من الدخان و النار و اغالق االبواب و
سدھا بالمالبس و االغطية
طلب المساعدة عن طريق النوافذ

Stempel
der Feuerwehr

عدم القفز من النوافذ

اعالم االطفاء
عبر الهاتف يطلب الرقم١١٢
عرف عن نفسك باسمك
ماذا حدث
مكان وقوع الحدث (اين)
عدد األشخاص المعرضين للخطر
و يتم الجواب عن باقي االسئلة
و ال تقطع االتصال او تغلق الهاتف ,المكالمة يتم انهاؤھا حصرا من
قبل مركز التنظيم

مكافحة الحرائق الصغيرة
ال تعرض نفسك للخطر! الدخان يساوي النار في الخطر لكنة
اسرع!

االطفاء
يعلمكم

