>>ﻛﺮات اﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﺠﺪة<<
تأمني حياة كبار السن املقيمني يف املنزل.
!قم برتكيب واقي الفرن اﻵن

كل عام ،ميوت الكثري من كبار السن بسبب الحرائق
التي تنشب أثناء إعدادهم للطعام .وتُع ّد حرائق األفران
من األسباب األكرث شيو ًعا لنشوب الحرائق يف املنازل
الرنويجية ،كام يُ َع ّد كبار السن فئة مع ّرضة لهذه الحرائق
بشكل خاص .إذا كان والداك يعيشان معك يف املنزل،
فيمكنك املساعدة يف تأمني حياتهام ،كام ييل:
أحرض لهام واقي الفرن! فهو يقطع الطاقة تلقائ ًيا يف حال
نسيان إطفاء الفرن .إنه استثامر رائع يساعد يف حاميتهام
من الحريق.

ﻳُ َﻌﺪّ واﻗﻲ اﻟﻔﺮن ﴐورﻳٍّﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬه وﰲ اﻟﺒﻴﻮت
اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ أﺳﻼﻛﻬﺎ .وميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﻗﻲ اﻟﻔﺮن
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﺮن ،ﻛام أﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وميﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ
اﻷﺷﺨﺎص اﺳﺘﻌﺎرة واﻗﻴﺎت اﻟﻔﺮن ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺤﲇ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة .ميﻜﻦ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮز اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ميﻜﻨﻚ ﴍاؤﻫﺎ
ﻣﻨﻪ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ sikkerhverdag.no

تش كّل ( Alt vi kan mot brannالتضامن ملكافحة الح رائق) مبادرة وطنية ملنظامت متعددة
للوقاية من الح رائق .ويتمثل هدف املبادرة يف تزويد الناس بأكرب قدر ممكن من املعلومات
املفيدة ملساعدتهم يف الحد من خطر الحريق.
ومن خالل اإلج راءات الوطنية واملحلية ،سنستهدف املجموعات املختلفة املع ّرضة للخطر
ونز ّودها باملعلومات واملعرفة .وتكمن الفكرة يف حشد املنظامت املختلفة التي لديها خربة يف
أعامل الوقاية من الح رائق ،لتنسيق الجهود نحو تحقيق هدف واحد ،أال وهو تقليل الح رائق.
وسيكون تركيزنا الكبري عىل رشائح السكان األكرث عرضة للموت بسبب الحريق.
ت ُنظم املبادرة مجموعة التنسيق الوطنية لالتصاالت بشأن الحريق .يتك ّون ذلك من إدارة
الحامية املدنية ،وهيئات التفتيش عن السالمة الكهربائية املحلية ((،Det lokale eltilsyn
والجمعية الرنويجية للحامية من الحريق ،ومؤسسة  ،Finance Norwayومنتدى معلومات
الح رائق الرنويجي (( ،Branninformasjonsforumوالجمعية الرنويجية لسخام املداخن
(( ،Feiermesternes landsforeningوالجمعية الرنويجية ملوظفي اإلطفاء ،وسجل الرشكات
املنافسة ( )sakkyndige selskaperو.NELFO
ت ُ َع ّد  Alt vi kan mot brannمبادرة صادرة عن إس رتاتيجية االتصاالت الوطنية للسالمة من
الح رائق
sikkerhverdag.no #altvikanmotbrann

DSB 2015

Feiermesternes landsforening

Norsk brannbefals landsforbund

SAKKYNDIGE SELSKAPER · DET LOKALE ELTILSYN · BRANNINFORMASJONSFORUM

