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

(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 متﺎم ﴎاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﴐوری اﺳﺖ و ﴎاﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺟﺎق ﮔﺎز را ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﺮای متﺎم اﻧﻮاع اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
اﺷﺨﺎص ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺣامﯾﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﺟﺎق ﮔﺎز ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ
ﺧﺮﯾﺪاری آﻧﻬﺎ را در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  sikkerhverdag.noﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

( Alt vi kan mot brannمتام تالشها  -علیه حریق) یک ابتکار ملی و چندسازمانی ب رای
جلوگیری از حریق است .هدف این ابتکار ارائه معلومات مفید بسیار به منظور کم کردن
خطر حریق ب رای عامه است.
ما با استفاده از معیارهای ملی و محلی ،اهداف مختلفی را ب رای 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 کم رت .بیشرتین مترکز و توجه ما بر بخشهایی از عامه است که احتامل
زیادی دارد در حریق مبیرند.
این ابتکار توسط گروپ هامهنگی ملی ب رای مجمع حریق سامان دهی شده است .شامل
هیئت مدیره محافظت مدنی ،مسئوالن کنرتول و بازرسی ایمنی الکرتیکی محلی ((Det
 ،lokale eltilsynانجمن جلوگیری از حریق نروژ ،اداره مالی نروژ ،مجمع معلومات حریق
نروژ (( ،Branninformasjonsforumانجمن نروژی دودکش پاک کن ها ((Feiermesternes
 ،landsforeningانجمن نروژی مأموران حریق ،اداره ثبت رشکت های توامنند و ماهر
( )sakkyndige selskaperو.NELFO
( Alt vi kan mot brannمتام تالشها  -علیه حریق) ابتکاری است که توسط مجمع ملی
اس رتاتژی ایمنی حریق ایجاد شده است
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