
خانه را برای افراد مسن به مکانی امن تر تبدیل کنیم.
همین حاال محافظ اجاق نصب کنید!

<<کوفته قلقلی های مادربزرگ>>

)همه تالش  ها - در جهت اطفای حریق(



هرساله، افراد مسن بسیاری به دلیل آتش سوزی حین 
پخنت غذا جان خود را از دست می دهند. آتش سوزی 

اجاق خوراک پزی یکی از رایج ترین علل حریق در 
خانه های نروژ است، و به ویژه افراد مسن در این 

وضعیت آسیب پذیر هستند. اگر والدینی دارید که در 
خانه زندگی می کنند، می توانید برای امن تر کردن 

محل زندگی به آنها کمک کنید:

برای آنها محافظ اجاق خریداری کنید! در صورتی که 
افراد خاموش کردن شعله را فراموش کنند، این محافظ 

منبع انرژی را به طور خودکار قطع می کند. این کار 
یک رسمایه گذاری عالی برای محافظت از افراد در 

برابر آتش است.



امروزه، محافظ اجاق در �امی خانه های جدید و خانه هایی که مجدداً سیم کشی می 

شوند یک رضورت به ش�ر می آید. می توان محافظ اجاق را

رصف نظر از نوع اجاق مورد استفاده نصب کرد، و البته استفاده از این محافظ ها بسیار 

آسان است. برای برخی افراد نیز امکان قرض گرف� محافظ از مرکز محلی فناوری های 

کمکی فراهم شده است. می توانید اطالعات مربوط به مدل پیشنهادی و آدرس محل 

خرید را در آدرس     sikkerhverdag.no بیابید.



”Alt vi kan mot brann” )همه تالش ها، در جهت اطفای حریق( یک ابتکار ملی برای 
پیشگیری از حریق می باشد که توسط چندین نهاد ایجاد شده است. هدف این ابتکار فراهم 
کردن دانشی سودمند برای افراد به منظور کمک به آنها در جهت کاهش خطر آتش سوزی تا 

حد ممکن است.

ما گروه های آسیب پذیر مختلف را از طریق اقدامات ملی و محلی مخاطب قرار دادیم و 
دانش و اطالعات الزم را به آنها ارائه کردیم. ایده ی ما تجهیز سازمان های مختلف با تخصص 

اطفای حریق جهت تالشی هامهنگ در جهت یک هدف، یعنی آتش سوزی کمرت است. تأکید 
اصلی ما بر بخش هایی از جمعیت با بیشرتین احتامل فوت در اثر آتش سوزی است.

این ابتکار توسط گروه هامهنگی ملی برای ارتباطات مربوط به حریق سازماندهی شده 
است. گروه این ابتکار متشکل از ستاد مدیریت حفاظت مدنی، مقامات محلی ایمنی 

بازرسی برق ))Det lokale eltilsyn، اتحادیه حفاظت در مقابل حریق نروژ، دارایی نروژ، دیوان 
اطالعات حریق نروژ )Branninformasjonsforum(، اتحادیه کارگران دودکش پاکن نروژ 

))Feiermesternes landsforening، اتحادیه افرسان آتش نشانی، دفرت ثبت رشکت های دارای 
صالحیت )sakkyndige selskaper( و NELFO می باشد.

Alt vi kan mot brann  ابتکاری است که توسط دفرت اسرتاتژی ارتباطات ملی برای ایمنی در 
مقابل حریق ایجاد شده است.

sikkerhverdag.no #altvikanmotbrann
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