
تأمني حياة كبار السن املقيمني يف املنزل.
!قم برتكيب واقي الفرن اآلن

<<كرات اللحم من يد الجدة>>



كل عام، ميوت الكثري من كبار السن بسبب الحرائق 
التي تنشب أثناء إعدادهم للطعام. وتُعّد حرائق األفران 

من األسباب األكرث شيوًعا لنشوب الحرائق يف املنازل 
الرنويجية، كام يَُعّد كبار السن فئة معرّضة 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 تلقائيًا يف حال 
نسيان إطفاء الفرن. إنه استثامر رائع يساعد يف حاميتهام 

من الحريق.



يَُعّد واقي الفرن رضوري�ا يف كل البيوت الحديثة يف أيامنا هذه ويف البيوت 

القد�ة التي يتم تجديد أسالكها. و�كن تركيب واقي الفرن

بغض النظر عن نوع الفرن، ك� أنه سهل االستخدام للغاية. و�كن لبعض 

األشخاص استعارة واقيات الفرن من املركز املحيل للتقنية املساعدة. �كن 

العثور عىل معلومات عن الطرز املوىص بها واملكان الذي �كنك رشاؤها 

sikkerhverdag.no منه عىل املوقع



تشّكل Alt vi kan mot brann )التضامن ملكافحة الحرائق( مبادرة وطنية ملنظامت متعددة 
للوقاية من الحرائق. ويتمثل هدف املبادرة يف تزويد الناس بأكرب قدر ممكن من املعلومات 

املفيدة ملساعدتهم يف الحد من خطر الحريق.

ومن خالل اإلجراءات الوطنية واملحلية، سنستهدف املجموعات املختلفة املعرّضة للخطر 
ونزّودها باملعلومات واملعرفة. وتكمن الفكرة يف حشد املنظامت املختلفة التي لديها خربة يف 
أعامل الوقاية من الحرائق، لتنسيق الجهود نحو تحقيق هدف واحد، أال وهو تقليل الحرائق. 

وسيكون تركيزنا الكبري عىل رشائح السكان األكرث عرضة للموت بسبب الحريق.

تُنظم املبادرة مجموعة التنسيق الوطنية لالتصاالت بشأن الحريق. يتكّون ذلك من إدارة 
 ،Det lokale eltilsyn(( الحامية املدنية، وهيئات التفتيش عن السالمة الكهربائية املحلية

والجمعية الرنويجية للحامية من الحريق، ومؤسسة Finance Norway، ومنتدى معلومات 
الحرائق الرنويجي ))Branninformasjonsforum، والجمعية الرنويجية لسخام املداخن 

))Feiermesternes landsforening، والجمعية الرنويجية ملوظفي اإلطفاء، وسجل الرشكات 
.NELFOو )sakkyndige selskaper( املنافسة

تَُعّد Alt vi kan mot brann مبادرة صادرة عن إسرتاتيجية االتصاالت الوطنية للسالمة من 
الحرائق

sikkerhverdag.no #altvikanmotbrann
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