احم نفسك من الحرائق يف املنزل
الحد من مخاطر الحرائق

إذا نشب حريق داخل املنزل ،فإن ذلك يف األغلب يكون بسبب األشياء العادية التي نستخدمها يف املنزل .فيام ييل كيفية
تقليل مخاطر الحرائق.

ال تضع األشياء التي ُيكن تحرتق بالقرب من
املوقد أو عليه .كن حذ ًرا عند التحمري أو القيل
بالزيت .وال تذهب بعيدًا عن املوقد عندما يكون
يف وضع التشغيل.

يُحظر الشواء يف الرشفة ،حتى وإن كنت تستخدم
شوايات االستخدام ملرة واحدة .وكذلك ،ال يُسمح
باستخدام الشوايات داخل املنزل عىل اإلطالق.

ال تذهب بعيدًا عن الشموع املضيئة أبدًا .أطفئ
الشموع قبل الخروج من الغرفة .وال تضع الشموع
بالقرب من األشياء التي ميكن تحرتق ،كالستائر عىل
سبيل املثال.

ال تستخدم األجهزة الكهربائية أو شواحن الهواتف
املحمولة ذات األسالك أو القوابس التالفة.

ال تضع املنسوجات فوق ،عىل سبيل املثال ،أجهزة
الراوتر أو الهواتف املحمولة التي يتم شحنها.
كذلك ،ال تضع العنارص الكهربائية بالقرب جدًا
من األشياء التي ُيكن أن تشتعل ،كاملالبس عىل
سبيل املثال.

ال يُسمح بوضع األشياء التي ُيكن أن تحرتق عىل
الدرج ،ومن أمثلة تلك األشياء القاممة والصحف
والصناديق وعربات األطفال .تأكد من أن أبواب
القبو وحجرة التخزين العلوية مغلقة.

هذا هو كُتيب املعلومات بشأن كيفية الترصف يف حالة حدوث الحرائق املٌقدم من رشكة  .Bostadenيُرجى االحتفاظ به!

احم نفسك من الحرائق

هكذا تستخدم بطانية إخامد الحريق

ت ُنبهك أجهزة إنذار الحريق برسعة إذا بدأ أي يشء باالحرتاق .ومن ثم ت ُتاح لك اإلمكانية إلطفاء الحريق أو الخروج من
املنزل ،إذا لزم األمر.

يجب أن يتم تثبيت جهاز إنذار الحريق يف
السقف.

اخترب جهاز إنذار الحريق كل شهر عن طريق
الضغط عىل زر االختبار.

إن بطاريات أجهزة إنذار الحريق مدمجة وهي
كافية ملدة عرش سنوات .اتصل مبندوب رشكة
اإلسكان/املؤجر يف املنطقة التي تعيش بها ،إذا مل
يعمل جهاز إنذار الحريق عند اختباره.

هكذا تستخدم بطانية إخامد الحريق

ُيكن استخدام بطانية إخامد الحريق إلطفاء
الحرائق الصغرية .عادة ما تكون بطانيات إخامد
الحريق يف الشقق التابعة لرشكة Bostaden
موجودة يف البهو.

اسحب بطانية إخامد الحريق من خالل سحبها
من رباطيها.

قم بوضع البطانية عىل النار ،وتأكد من إخامدها،
واضغط برفق بيديك.

اإلنقاذ – التحذير – االتصال بهاتف الطوارئ – اإلطفاء
افعل ما هو صحيح عند نشوب الحرائق وانقذ األرواح

 .1اإلنقاذ .2 .التحذير .3 .االتصال بهاتف الطوارئ .4 .اإلطفاء .قم بذلك بالرتتيب إذا اكتشفت أن هناك حريق .يف
بعض األحيان قد يكون من األفضل أن تفعل ما هو مطلوب برتتيب مختلف .إذا كنتم عدة أشخاصُ ،يكنكم مساعدة
بعضكم البعض.

انقذ وحذر اآلخرين الذين ُيكن أن يكونوا
يف خطر.

اتصل بهاتف الطوارئ  112وأبلغ عن نشوب
الحريق .أبلغهم عام حدث ،وإذا كان هناك أي
مصابني ،وما هي املساعدة املطلوبة ،وأخربهم
عن هويتك.

قم بإطفاء الحريق إذا كنت تعتقد أن بإمكانك
فعل ذلك.

هكذا ُيكنك إطفاء الحريق

عند نشوب حريق يف طنجرة :ضع الغطاء أو
بطانية إخامد الحريق لخنق النار .ال تستخدم املاء
عىل اإلطالق عند نشوب حريق عىل املوقد .حيث
أن املاء يؤدي إىل انتشار الحريق.

تذكر أن

عند نشوب حريق مبالبس شخص ما :حاول وضع
الشخص يف وضعية االستلقاء عىل األرض عىل
أن يكون وجهة ألسفل .أطفئ النار عن طريق
بطانية إخامد الحريق أو ما شابه ذلك .ابدأ
بإطفاء الحريق من الرأس وواصل ذلك لألسفل.

• ال تدخن يف الرسير أو حيث ميكنك أن تغفو.
• اسكب املاء يف منفضة السجائر قبل إفراغها.

عند نشوب حريق يف األجهزة الكهربائية :اسحب
القابس أولً  .أطفئ النار عن طريق بطانية إخامد
الحريق أو املاء .إذا كان لديك طفاية للحريق،
ُيكنك إطفاء الحريق مبارشة دون سحب القابس.

• تأكد من عدم حصول األطفال عىل الكربيت أو الوالعات.
• ال ترتك املكواة عىل لوح اليك مع إبقائها متصلة بالكهرباء.

اغلق الباب – الدخان يقتل

احجز النار (عن طريق إغالق األبواب)

تأكد أولً من خروج الجميع .اغلق باب الغرفة أو الشقة التي نشب بها الحريق .فإن ذلك يعيق انتشار الحريق والدخان.

إذا مل تستطع إطفاء الحريق اخرج.

اغلق باب الغرفة أو الشقة التي نشب بها الحريق.

اتصل بهاتف الطوارئ  112وأبلغ عن الحريق.

أبدا إىل الدرج املعبأ بالدخان
ال تخرج ً

ُيكن لباب الشقة تحمل الحريق ملدة  30دقيقة قبل أن يبدأ باالحرتاق ،إذا كان هناك حريق يف الخارج .وال تخرج أب ًدا إىل
الدرج إذا كان مليئًا بالدخان .وال تستخدم املصعد إذا كان هناك حريق.

Där du känner dig hemma

إذا كنت بحاجة إىل الخروج من املنزل.

Illustrationer: Marika Hahn. Tryck: TMG. Reviderad november 2018.

إذا كان هناك حريق يف منزل شخص آخر وكان
هناك دخان يف الدرج ،يجب عليك البقاء يف شقتك.

ابق الباب مغلقًا .اتصل بهاتف الطوارئ  112وأبلغ
عن الحريق.

ت ُساعدك خدمة اإلنقاذ ()Räddningstjänsten

