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كيف تؤمن منزلك 
من الحريق

SA Metropolitan Fire Service SA Metropolitan Fire Service SA Metropolitan Fire Service

خطة للنجاة من الحريق المنزلي
إذا شبَّ حريق في منزلك، يجب أن تعرف كيف تخرج بسرعة 

وأمان.

 يجب أن يناقش جميع األشخاص 
 في منزلك كيفية الخروج. خطط 

 كيف ستساعد كبار السن 
واألطفال.

د من أن الجميع يعرفون: تأكَّ
 •  طريقتين للخروج من كل 

غرفة نوم، حيثما أمكن
ع بعد الخروج – ُيستحسن أن يكون التجمع بجوار  •  مكان التجمُّ

صندوق البريد 
 •  كيفية الزحف )الحبو(

  بمستوى منخفض 
في الدخان

 •  كيفية فتح األبواب 
والنوافذ. اترك المفاتيح في األبواب المغلقة عندما يتواجد شخص 

داخل المنزل، ويجب أن تكون هناك سقاطة )ِمزالج( سهلة 
اإلستخدام في كل األبواب والحواجز الشبكية األمنية 

•  أنه يجب "البقاء بالخارج بمجرد الخروج". استخدم هاتفاً محموالً أو 
هاتف أحد الجيران لالتصال على الرقم 000

 •  يجب أن ينتظر شخٌص ما بالقرب 
من الطريق لمقابلة عربة اإلطفاء.

ن على خطة النجاة من   قم بالتمرُّ
 الحريق المنزلي مع كل األشخاص 

في منزلك.

االسعافات األولية 
للحروق

استخدم ماًء بارداً جارياً لتبريد 
الحروق وتخفيف األلم.

افعل هذا لمدة 20 دقيقة.
 ال تستخدم الزيوت أو 

 الزبدة أو الثلج أو 
المراهم.

للمزيد من النصائح
للمزيد من المعلومات والنصائح المتعلقة بالسالمة من الحرائق 

المنزلية، ُيرجى االتصال بقسم سالمة المجتمع ومواجهة المخاطر 
.MFS لدى

هاتف: 3611 8204
المتصلون من األرياف: 637 737 1300

www.mfs.sa.gov.au :الموقع اإللكتروني
 samfscommunitysafety@sa.gov.au :البريد اإللكتروني

هل لديك ضعف في السمع أو النطق؟ 
تواصل معنا عبر خدمة المرحل الوطني

133 677 TTY

يحتوي الموقع اإللكتروني على 
 خيارات أخرى للتواصل 

www.relayservice.gov.au

الطوارئ
هاتف 000

Arabic
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أجهزة إنذار الحريق )كاشفات الدخان(
يجب أن يحتوي كل منزل على كاشفات دخان تعمل جيداً. أنها تعطي 

اإلنذار المبكر بوجود حريق، مما يسمح لك بالنجاة بأمان.

اختبار األجهزة
 اختبر أجهزة إنذار الحريق مرة 

 واحدة كل شهر. اضغط على زر 
 االختبار وسيبدأ الجهاز في إصدار 

صوت.

البطاريات
 قد تكون أجهزة إنذار الحريق عبارة عن 

وحدات محكمة اإلغالق مزودة ببطاريات 
غير قابلة لالستبدال لمدة 10 سنوات، وقد يتم 
تشغيلها ببطاريات قابلة لالستبدال أو قد تكون 
عبارة عن أجهزة ذات أسالك كهربائية )240 

فولت( ومزودة ببطاريات احتياطية قابلة 
لالستبدال. يجب استبدال جميع البطاريات 
القابلة لالستبدال في أجهزة إنذار الحريق 

سنوياً. عندما تقوم بضبط توقيت ساعاتك عند 
نهاية التوقيت الصيفي، قم بتغيير بطاريات 

أجهزة إنذار الحريق.

التنظيف
قم بتنظيف أجهزة إنذار الحريق على األقل كل ستة أشهر باستخدام 

فرشاة المكنسة الكهربائية.

اإلستبدال
 أجهزة إنذار الحريق مصّممة 
 لتعمل لمدة 10 سنوات فقط. 

 بعد ذلك الوقت يجب استبدالها. 
 استبدل أجهزة إنذار الحريق القديمة 

 بأجهزة إنذار حريق كهروضوئية 
ذات أسالك ومتصلة ببعضها.

للحصول على معلومات حول نوع أجهزة إنذار الحريق وعددها 
.MFS وموقعها، اتصل بـ

الطبخ
 احتفظ ببطانية حريق وطفاية 

 حريق تعمل بالبودرة الجافة في 
 المطبخ. اعرف كيف تستخدم 

 هذه األشياء بشكل صحيح. 
 ال تترك الطبيخ بدون رقابة. 

 كن حذراً أكثر عند الطهي بالزيت. 
 ال تصّب الماء على الزيت أو نار 

 الدهون. استخدم بطانية حريق أو غطاء 
مقالة أو طفاية حريق تعمل بالبودرة الجافة إلخماد الحريق. ضع 
مقابض أواني الطبخ متجهة نحو الداخل حتى ال يستطيع األطفال 

الوصول إليها.

الشموع
 ابِعد جميع األشياء القابلة لالشتعال 

 عن الشموع المشتعلة - مثل المالبس 
 والكتب ولُعب األطفال والورق 
 والستائر. استخدم حامل شموع 

 مناسب ذي قاعدة عريضة. يجب 
 أن ال ينام األطفال في غرفة فيها 
 شمعة مشتعلة ويجب عدم تركهم 
 لوحدهم داخل الغرفة. ال تستخدم 
 الشموع في أماكن حيث يمكن أن 

تركلها الحيوانات األليفة.

الكهرباء
د من أن األسالك الكهربائية غير   تأكَّ

 مهترئة أو تالفة. ال تقم أبداً بمّد األسالك 
 الكهربائية تحت السجاد أو الفرشات. 

 ال تضع األثاث فوق األسالك الكهربائية. 
 ال تفرط في تحميل نقاط التوصيل 

 الكهربائي أكثر من طاقتها. استخدم 
 لوحة توصيل كهربائي مزودة بصمام 

 استشعار الحمل الزائد. قم بتثبيت 
قاطع تسريب أرضي للدائرة الكهربائية.

 SA Metropolitan في كثير من األحيان، تستجيب
Fire Service (MFS) لحرائق منازل ُيصاب فيها 

أشخاص بجروح خطيرة أو يتوفون في منازلهم. 
هذا يجب أن ال يحدث. حافظ على سالمة 

منزلك من الحريق.

التدفئة
ضع حاجز شبكي أمام نيران 

التدفئة المفتوحة.
يجب اإلشراف على األطفال 

والحيوانات األليفة عند استخدام 
الدفايات أو نيران التدفئة. 

قم بتنظيف الدفايات وأنابيب 
المداخن بانتظام.

اختر دفايات محمولة مزودة بمفاتيح أمان تلقائية إليقاف تشغيل 
الدفاية إذا انقلبت. 

 ُيستحسن اإلحتفاظ بأي 
 شيء قابل لالشتعال 
 كالمالبس والفراش 

 واألثاث والستائر على 
 ُبعد مترين من أي جزء 

 من الدفايات ونيران 
التدفئة المفتوحة.


