إج راء محادثة بشأن السالمة من الحريق

يُ عترب األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن  70عا ًم ا عرضة للموت يف حريق أكرث مبا بني أربع أو خمس م رات مقارن ًة بغريهم .ولكن ميكنك
الحد من تع ّرض كبار السن الذين تهتم بأمرهم لخطر الحريق ،باتخاذ بعض التدابري البسيطة .قم بإج راء تلك املحادثة املهمة عن السالمة
من الحريق وتع ّرف عىل مخاطر الحريق يف منازلهم وناقش اإلج راءات التي ميكنك القيام بها للحد من خطر الحريق.

أثناء إج راء محادثة عن السالمة من الحريق ،ينبغي مناقشة األمور التالية
•
•
•
•
•

إعداد الطعام والسالمة من الحريق يف املطبخ
االستخدام اآلمن لألجهزة الكهربائية
اإلنذارات وطرق الهروب
كيفية إطفاء الحريق
الشموع والتدخني







إذا كنت من األصدقاء أو األقارب ،فقد وضعنا لك هذه القامئة املرجعية التي تشمل أهم تدابري الوقاية من الحريق.

بصفتك صدي ًق ا أو قري ًب ا ،ميكنك املساعدة من خالل
•
•
•
•
•
•
•

تركيب واقي الفرن
تنظيف الفلرت يف مروحة الشفط فوق الفرن
التحقق من أن إنذار الدخان يعمل وميكن سامعه يف كل مكان باملنزل
التحقق من وجود مطفأة حريق ومن أنه ميكن للمقيم يف املنزل استخدامها
التأكد من أن املقيم يف املنزل يتبع عادات تدخني توفر السالمة من الحريق
التحقق من وجود الستائر واملالبس والج رائد واألثاث عىل مسافة آمنة من املدافئ الكهربائية للجدران
التخلص من النجف ومصابيح الزينة الخطرية والشمعدانات غري الثابتة

ميكنك ق راءة املزيد عن السالمة من الحريق لكبار السن عىل املوقع .sikkerhverdag.no
يشكّل إجراء محادثة عن السالمة من الحريق جز ًءا من مبادرة ( Alt vi kan mot brannالتضامن ملكافحة الحرائق) للوقاية من الحرائق واالتصاالت بشأنها،
التي ستجري حتى العام  .2020تنظّم املبادرة مجموعة التنسيق الوطنية لالتصاالت بشأن الحريق التي تتألف من املديرية الرنويجية للحامية املدنية ((،DSB
والجمعية الرنويجية ملوظفي اإلطفاء ،والجمعية الرنويجية لسخام املداخن (( ،Feiermesternes landsforeningومنتدى معلومات الحرائق الرنويجي
(( ،Branninformasjonsforumوهيئات التفتيش عن السالمة الكهربائية املحلية ( )DLEوسجل الرشكات املنافسة ( )Sakkyndigeselskapوجمعية NELFO
ومؤسسة  Finance Norwayوالجمعية الرنويجية للحامية من الحريق .وترتأس املجموعة املديرية الرنويجية للحامية املدنية ( .)DSBوتقع مسؤولية تنفيذ املبادرة
عىل املستوى املحيل عىل عاتق إدارات اإلطفاء املحلية وخدمات تنظيف املداخن وهيئات الرقابة عىل الكهرباء يف جميع أنحاء البالد.









التعامل مع الفرن بحذر

يُ عترب الفرن أكرب سبب للح رائق املنزلية حتى اآلن .من السهل أن تنىس مقالة عىل الفرن أو تخلد إىل النوم أثناء طهي الطعام .لذلك
تح ّدث عن مدى أهمية عدم ترك األواين أو األوعية بدون م راقبة أثناء الطهي.
حاول أن تحدد الحاالت التي تشكل معظم املخاط ر .هل ميكنك اق رتاح أي وسائل بديلة الستخدام الفرن؟ تحقق أيضً ا مام إذا تم تركيب
واقي الفرن .يعمل واقي الفرن عىل إطفاء الفرن تلقائ ًي ا إذا زادت سخونة أي شعلة من الشعالت بشكل مفرط .كام مينع غليان املقالة
حتى تجف أو تزداد سخونتها ومينع حدوث الحاالت الخطرة األخرى التي ميكن أن تؤدي إىل نشوب حريق.
ميكن أن تنشب النار برسعة يف قفاز الفرن ومناشف األطباق والج رائد واألغ راض األخرى التي يتم وضعها بالقرب من الفرن ،وتنترش هذه
الن ريان برسعة .أما الن ريان التي تصل إىل مروحة الشفط التي ت رتاكم عليها الشحوم فتنترش برسعة أك رب .تح ّدث عن املحافظة عىل نظافة
املنطقة املحيطة بالفرن وترتيبها.
هل ميكنك إيجاد أي حلول تخزين أخرى كبديل الستخدام الفرن كمكان للتخزين؟ من املستحسن أن يتناوب أف راد العائلة واألصدقاء
األدوار لفحص مروحة الشفط وتنظيفها عند الرضورة.

فحص األجهزة الكهربائية

يُ عترب الفرن السبب الرئييس عند نشوب الحريق ،ولكن قد تتسبب األجهزة الكهربائية األخرى يف نشوب الح رائق إذا تم استخدامها بشكل
غري صحيح .تحقق مام إذا كان املقيم يف املنزل يستخدم املدافئ الكهربائية واألجهزة الكهربائية األخرى بأمان .فيمكن أن تشب النار
بسهولة يف املدافئ الكهربائية للجدران ومشعاع التدفئة الكهربايئ املغطى للغبار أو املع ّرض لألغبار.
ويجب عدم توصيل األجهزة التي تستخدم قد ًرا كب ًريا من الكهرباء (تزيد عن  1كيلووات) بالتيار باستخدام أسالك التمديد .فقد يزداد
الحمل عىل أسالك التمديد ،مام يتسبب يف سخونتها ،وقد يؤدي ذلك إىل نشوب حريق.

االستامع إىل إنذار الدخان

يزيد التحذير املبكر من فرص خروج الفرد يف الوقت املناسب .تأكد من تزويد املنزل بإنذارات الدخان ومن أنها تعمل .قم باختبار للتأكد
تغي
من أن املقيم يف املنزل يستطيع سامع إنذار الدخان ،حتى من غرفة النوم .وتذكّر أن تخترب إنذار الدخان مرة واحدة يف الشهر وأن ّ
البطارية مرة واحدة يف العام.

تح ّدث أيضً ا عن كيفية الخروج من املنزل إذا صدر صوت إنذار الدخان .من املستحسن أيضً ا تنفيذ تدريبات للوقاية من الحريق؛
فالتدريب خري وسيلة لإلتقان خاص ًة يف حاالت الطوارئ.

هل يستطيع املقيم يف املنزل أن يحمل مطفأة الحريق؟

ما الذي ينبغي عليه فعله إذا اكتشف حري ًق ا؟ يزيد التخطيط لهذا املوقف ومناقشته من سهولة التعامل معه يف الحقيقة .تأكد من
وجود مطفأة حريق يف املنزل ومن أن الشخص يستطيع حملها .ال ب ّد من وجود مطفأة حريق يف كل منزل وأن تكون عىل شكل خرطوم
إطفاء منزيل أو مطفأة حريق .إذا كانت مطفأة الحريق ثقيلة ج ًدا ،فمن األفضل لك توفري أداة أخرى لإلطفاء مثل بطانية اإلطفاء أو
مطفأة الحريق املع بّ أة باأليروسول .ولكن تذكّر أن األهم هو أن يتم كّن الشخص من الخروج.

تجنب اللهب املكشوف

الكثري من النجف ومصابيح الزينة مص ّم م لحمل الشموع ،ولكنها قد تتحول بسهولة إىل ن ريان مشتعلة صغرية .تح ّدث عن مخاطر
الشموع ،خاص ًة عند تواجدها مع مواد أخرى سهلة االشتعال .مثة بدائل كثرية للشموع آمنة من الحريق ،مثل مصابيح الطاولة التي
تعمل بالبطاريات.

تو ّخ ي الحذر من السجائر املشتعلة

أشخاص ا كبا ًرا يف السن يد ّخ نون ،فاسألهم كيف ومتى يد ّخ نون عند
تشكل السجائر املشتعلة خط ًرا كب ًريا للحريق .إذا كنت تعرف
ً
ولرب ا يتخذون خطوات للحد من خطر الحريق .عىل سبيل املثال ،مثة فرق هائل يف خطر التدخني بالخارج والتدخني يف
وجودهم باملنزلّ .
الرسي ر .وميكن أن تساعد بطانية اإلطفاء أيضً ا يف الحد من خطر الح رائق الناتجة من السجائ ر.

 ،DSBأكتوبر 2015

