
امن تر کردن زندگی برای افراد مسنی که در خانه زندگی می کنند.
هم اکنون یک محافظ برای اجاق گاز نصب کنید!

<<کوفته های مادربزرگ>>

)متام تالش ها - علیه حریق(



هر سال، بسیاری از افراد پیر در حریقی میمیرند که 
موقع آماده ساخنت غذا درست میشود. حریق اجاق گاز 
یکی از شایع ترین علل حریق در خانه های نروژ است 
و افراد پیر در این زمینه بسیار آسیب پذیر هستند. اگر 
والدی در رسای شام زندگی میکند، میتوانید در امن تر 

ساخنت زندگی آنها کمک کنید:

یک محافظ اجاق گاز برای آنها نصب کنید! اگر 
فراموش کنند تاقچه دیواری را خاموش کنند، خودش 

بصورت خودکار خاموش میشود. این کار رسمایه گذاری 
خیلی خوبی است که در محافظت از آنها در برابر 

حریق کمک میکند.



این روزها، محافظ اجاق گاز در �ام رساهای جدید بسیار رضوری است و رساهای قدیمی  

که دوباره سیم کشی می شوند نیز باید از آن استفاده کنند. محافظ اجاق گاز را میتوان

برای �ام انواع اجاق گازها نصب کرد و استفاده از آنها بسیار راحت و آسان است. برخی 

اشخاص برای دریافت تکنالوژی ح�یتی مجبور هستند از مرکز محلی خودشان محافظ 

اجاق گاز قرض بگیرند. ش� میتوانید اطالعات مربوط به مدلهای توصیه شده و محل 

خریداری آنها را در ویب سایت sikkerhverdag.no مطالعه کنید



Alt vi kan mot brann )متام تالشها - علیه حریق( یک ابتکار ملی و چندسازمانی برای 
جلوگیری از حریق است. هدف این ابتکار ارائه معلومات مفید بسیار به منظور کم کردن 

خطر حریق برای عامه است.

ما با استفاده از معیارهای ملی و محلی، اهداف مختلفی را برای گروپ های در خطر در 
نظر میگیریم و معلومات و دانش مربوطه را به آنها ارائه میکنیم. ایده بسیج کردن سازمان 

های مختلفی که در جلوگیری از حریق متخصص و ماهر هستند، همگی به سوی یک هدف 
مشرتک و واحد: حریق کمرت. بیشرتین مترکز و توجه ما بر بخشهایی از عامه است که احتامل 

زیادی دارد در حریق مبیرند.

این ابتکار توسط گروپ هامهنگی ملی برای مجمع حریق سامان دهی شده است. شامل 
 Det((  هیئت مدیره محافظت مدنی، مسئوالن کنرتول و بازرسی ایمنی الکرتیکی محلی
lokale eltilsyn، انجمن جلوگیری از حریق نروژ، اداره مالی نروژ، مجمع معلومات حریق 

 Feiermesternes(( انجمن نروژی دودکش پاک کن ها ،Branninformasjonsforum(( نروژ
landsforening، انجمن نروژی مأموران حریق، اداره ثبت رشکت های توامنند و ماهر 

 .NELFOو )sakkyndige selskaper(

Alt vi kan mot brann )متام تالشها - علیه حریق( ابتکاری است که توسط مجمع ملی 
اسرتاتژی ایمنی حریق ایجاد شده است
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