
المحترمين، المستأجرة  المستأجر، حضرة  حضرة 

يمكن لكل فرد أن يساهم في منع نشوب الحريق أو تخفيف أضراره. رجاًء 
احفظوا هذه التعليمات مع عقد اإليجار أو دوسيه اإليجار الشخصي.

الخطر  لحاالت  احتياطكم  اطلعوا واتخذوا 

يجب عليكم مراعاة ما يلي:

تكونوا مطلعين  بهذا  الصفحة.  المذكورة على ظهر  باألنظمة  اإللمام  1  عليكم 
في حينه على التصرف السليم في حال نشوب حريق.

2   تعرفوا على أقرب طريق موصل من منزلكم إلى أقرب سلم. عالوة على 
ذلك عليكم معرفة طرق الوصول إلى أقرب تليفون، أو إلى أقرب كابينة 

للنجدة. تليفون وأقرب مركز 

3  ال توقفوا سياراتكم في أماكن دخول سيارات اإلطفاء أو أمام أو فوق 
أماكن مياه اإلطفاء )مثل حنفيات الحريق(.

4  رجاًء مراعاة عدم لعب أطفالكم بالوالعات، بأعواد الكبريت أو بمنشآت 
األمان في المنزل. 

إجراءات وقائية في مجال السكن:

ال تدخنوا في السرير إطالقاً.  

  توضع السجائر في أوعية غير قابلة لالشتعال فقط.

  ال تتركوا مواضع النار المكشوفة، مثل الشموع أو موقد الغاز، 
دون مراقبة.

  عند احتراق دهن )مثل حريق في المقالة( ُيمكن الحصول على أفضل 
المرتبة  اللهب(. في  المقالة بغطاء مناسب )خنق  بتغطية  نتيجة إطفاء 

الثانية تأتي بطانية اإلطفاء. ال ُتطفئ حرائق الدهن بالماء إطالًقا.

القابلة لالشتعال  النفايات  القديمة، السوائل أو    ال ُيسمح بحفظ األوراق 
في مجال السكن.

  ال ُيسمح بتركيب أو تصليح أجهزة الغاز أو الكهرباء إال من قبل 
اختصاصيين.

المكاوي، ماكينات  المواقد،  الكهربائية، مثل    ال ُيسمح بترك األجهزة 
القهوة أو ما شابه ذلك شغالة دون مراقبة.

والسليمة. المفحوصة  الكهربائية  األجهزة  إال  تستعملوا    ال 

 ال ُتعتبر نصائح الوقاية من الحريق المذكورة أعاله كاملة. للحصول 
المحلية. بالمطافئ  االتصال  على معلومات أخرى ونصائح مفيدة عليكم 

إجراءات وقائية في المبنى:

  يجب أن تكون الممرات، مداخل الساللم واألقبية، وكذلك طرق الهرب 
سالكة. والنجاة 

قابلة  الموقفة، تخزين مواد  المتناثرة، عربات األطفال  النفايات    تجنبوا 
لالشتعال )مثل األلوان واألصبغة...الخ(، حيث ُيمكن أن ُتسبب باشتعال 

الحريق.

  احرصوا على بقاء أبواب الوقاية من الحريق مغلقة.

  أقفلواجميع األبواب، حيث أن الوقاية من السرقة هي في نفس الوقت وقاية 
المتعمد. من اإلحراق 

  تخلصوا من الحاجات القديمة الموجودة في القبو أو تحت السقف مراًرا.

للوقاية  عامة  نصائح 
الحريق  من 

باألمان عندنا  لتشعروا 



حافظ على الهدوء!
ال تترك الذعر يتملكك!

المحلية. بالمطافئ  باالتصال  مفيدة عليكم  أخرى ونصائح  للحصول على معلومات 

السليم   التصرف 
عند اندالع حريق.

    ما الذي يجب عمله في حال اندالع حريق؟  

اندالع حريق في المنزل

بالمطافئ:  1.  اتصلوا 
 هاتف الطوارئ 112

 أين يوجد الحريق؟
 ما الذي يحترق؟

 هل يوجد مصابون؟
الُمبلِّغ؟  من 

المنزل  مغادرة   2.  عليكم 
الفور على 

3. أغلقوا باب المنزل

باستعمال  ُيسمح   4.  ال 
إطالًقا  المصعد 

الجيران  حذروا 
الضعفاء رافقوا 

اندالع حريق في المبنى

بالمطافئ:  1.  اتصلوا 
 هاتف الطوارئ 112

 أين يوجد الحريق؟
 ما الذي يحترق؟

 هل يوجد مصابون؟
الُمبلِّغ؟  من 

 2. ال تغادروا المنزل

3. أغلقوا جميع األبواب

النوافذ  االنتظار على   4.  عليكم 
النجدة المفتوحة حتى وصول 


