
الحاميه من الحرائق  

 تعليامت للحامية من الحرائق و كيفية

الترصف ىف حالة اندلع حرق

املحيطني األشخاص  و  نفسك   أحمى 

 ىف اى مكان تسكن فيه العديد من األشخاص يوجد مواد قابلة

 لإلشتعال كالخشب و املواد البالستيكية و االوراق و من املمكن

 ان تتسبب هذة املواد ىف حدوث حوادث حريق كبرية. و لحامية

 األشخاص و املباىن ميكن لجميع السكان املساهمه ىف تجنب

حوادث الحريق من خالل اتخاذ اإلجراءات الخاصة الالزمة

املسؤولني  املوظفني 

 لألسئلة و االستفسارات حول الحاميه من الحرائق و

 اإلجراءات االحتياطية الالزمة برجاء االتصال بقسم

 .اإلطفاء و مكافحة الحرائق التابع ملنطقتك

 يقوم قسم االطفاء و مكافحة الحرائق بتقديم اإلرشادات و

 .املعلومات مع توضيح األخطار و اساليب العمل املتبعة للقسم

 :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

rauchmelder-lebensretter.de.

 www.wohnraum5eck.de 

اتصال

 Fachwerk5Eck  مكتب

مكتب استشاري للمواطنني نورد هيم
Am Münster 9-11 
37154 Northeim

   
info@wohnraum5eck.de :الربيد اإللكرتوين

 مودعم من وزارة الشؤون االتحادية والشؤون االوربية و التنمية اإلقليمية من

    خالل برنامج مساحات للمستقبل لوالية نيدارسكسن ساكسونيا
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املزيد من اللغات

wohnraum5eck.de 
/wissen/brandschutz

AR

http://rauchmelder-lebensretter.de
http://www.wohnraum5eck.de
http://wohnraum5eck.de/wissen/brandschutz
http://wohnraum5eck.de/wissen/brandschutz


 ماذا عليك أن تفعل ىف

حالة حدوث حريق

غلق األبواب من دون استخدام املفتاح

اإلتصال باإلطفاء عىل رقم ١١٢

 محاولت إخامد الحريق عند

حدوث حريق صغري

 مغادرة الشقة/املنزل أو اإلنتظار جانب

النافدة إذا كان طريق الهروب ملئ بالدخان

 تحذير الجريان عند طريق النداء

بصوت مسموع من النافدة

عدم استخدام املصعد الكهربايئ

 سحب فيشة املكواة من كبس الكهرباء 

بعد اإلنتهاء من االستخدام

 عدم التدخني يف الفراش حيث يتسبب رماد

السجائر املتوهج ىف اندلع الحرائق رسيعا

 عدم ترك الشموع دون مراقبة و إطفاء

الشموع عند مغادرة الحجرة

تنبة العائلة و األطفال عىل وجه الخصوص من األخطار

 ميكنك استخدام مطفأة الحريق أو رشاش

الحريق إلخامد الحرائق الصغرية

 عليك بقراءة التعليقات اإلرشادية بعناية. ىف حالة

اندلع حريق يجب التعامل معه رسع

 عدم ركن السيارت الخاصة عند العالمات

املخصصة لسيارت اإلطفاء

 ستوقظك أجهزة الكشف عن الدخان املتواجده

 ىف املمرات و غرف األطفال ىف حاله نشوب

   حريق من خالل إنذارات عالية الصوت

 يجب عىل اصحاب العقارات و املالك تركيب       

 أجهزة الكشف عن الدخان و يجب عىل السكان

.فحصها و تنظيفها من الغبار باستمرار

 الحفاظ عىل طرق الخروج خالية حتى ميكن

 مغاردة املنزل رسيعا ىف حاله نشوف حريق

 عربات األطفال و الدرجات الهوائيه و الدواليب و القاممة

 و االحذية و الديكورات ) كالزينة واألشجار البالستيكيه(

.تغلق طرق الهروب و تؤدي إىل رسعه اشتعال النريان

 التخلص من النفايات و ترتيب أسطح املنازل و املخازن و

 الساحات الخلفية و ذلك ألن األكياس و العلب الكرتونية

و البالستيكية تساعد عىل إشعال النريان بشكل رسيع

 فحص األسالك الكهربائية لألجهزة اإللكرتونية. البد

 ان تكون األسالك سليمة دون اى تلفيات والتخلص

 من األجهزة التلفة او ارسالها للتصليح

عندما تسخن فيشة الكهرباء فهد دليل عىل وجود خطر

 .عدم إخامد حرائق املواد الدهنية عىل املوقد باملياه

 وضع غطاء وعاء عىل الحريق أو استخدام بطانية

.الحريق إلخامد النار. غلق املوقد اذ أمكن

 عدم ترك اى اشياء عىل املوقد ) مناديل، جرائد أو اى 

مشرتيات( و عدم تغطية مصابيح املوقد و األفران

112




