په دې هکله خبرې وکړئ

له  ۷۰کالونو څخه د ډېرعمر لرونکي کسان په احتاميل توګه د نورو په نسبت څلور او پنځه ځلې ډېر د اور اخیستنې به پېښو کې مړه
کیږي .په څو ساده مرحلو کې ،تاسو کولی شئ چې د هغو م رشانو خلکو لپاره چې تاسو یې رسپرستي کوئ د اور خطر کم کړئ .د اور د
خوندیتابه په هکله دا مهمې خربې وګورئ ،د هغوی په کور کې خطرونه معلوم کړئ او په دې هکله خربې وکړئ چې تاسو څه کولی
شئ چې د اور خطر کم کړئ.

د اور د خوندیتابه په هکله د خربو اترو پر وخت باید تاسو په دې هکله خربې وکړئ
•
•
•
•
•

په پخلنځي کې د خوړو تیارول او د اور خوندیتوب
د پخيل د برقي وسایلو خوندي استعامل
خربتیایي زنګونه یا االرمونه او د تېښتې الرې
اور باید څنګه مړ کړئ
شمعې او سګرټ څکول







که تاسو د یوه اوسېدونکي دوست یا خپلوان یئ ،مونږ د اور اخیستنې د مخنیوي لپاره د مهمو ګامونو دا لست ب رابر کړی دی.

د یوه دوست یا خپلوان په توګه ،تاسو کولی شئ چې په دې توګه مرسته وکړئ
•
•
•
•
•
•
•

د نغري د خوندي کوونکې جالۍ نصبول

د نغري دپاسه په هواکش پکي کې د فلټر پاکول
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دا کتل چې د دود یا لوګي خربتیایي زنګ یا االرم

استعامل یې کړي.
دا کتل چې هلته یوه اور وژونکې وسیله یا فایر اېکسټېنګېرش موجود دی ،او دا چې د کور اوسېدونکی کولی يش چې

دا یقیني کول چې اوسېدونکی د اوراخیستنې په وړاندې په خوندي توګه د سګرټ څکلوعادتونو ته وده ورکوي.

دا کتل چې پردې ،کايل ،اخبارونه او فرنیچر له برقي دېوايل بخاریو یا مرکز ګرمیو نه کايف فاصله لیرې دي.

قندیلونه ،خطرناک سینګاري څ راغونه او کاږه شوي شمعدانونه لیرې کول


تاسو کولی شئ چې د زړو خلکو لپاره د اور د خوندیتابه په هکله نورمعلومات په  sikkerhverdag.noوېب سایټ کې ولولئ.
ه اور څخه د خوندیتوب په هکله خربې اترې د [ Alt vi kan mot brannټولې هڅې – د اورلګېدنې پر ضد] یوه برخه ده ،دا د اور د مخنیوي او په دې
هکله د مفاهمې یو داسې نوښت یا ابتکار دی چې تر  ۲۰۲۰کال پورې به روان وي .دا نوښت د اور په هکله د مفاهمې لپاره د همغږۍ د ميل ګروپ په
واسطه ترتیب شوی دی .دغه ګروپ له  ،DSBد ناروی د اور وژنې د افرسانو ټولنې ،د ناروی د چمنیو د پاکولو د ټولنې (،)Feiermesternes landsforening
د ناروی د اور په هکله د معلومايت فورم ( ،)Branninformasjonsforumد برق د خوندیتوب د څارنې د محيل چارواکو ( ،)DLEد سیالو کمپنیو د راجسټر
( ،Sakkyndigeselskap)، NELFOناروی او د ناروی د اورد خوندیتوب ټولنه متویل کړئ ادارې څخه تشکیل شوی دی .د ګروپ مرشي د  DSBپر غاړه ده .په
ټول هېواد کې د اور وژنې محيل ادارې ،د چمنیو د پاکولو خدمتونه او د برق د څارنې مقامات په محيل سطحه د دې ابتکار د چلولو مسؤلیت پرغاړه لري.

نغري ته متوجه اوسئ

نغری په کورونو کې د اور لګېدنې لوی عامل دی .اکرث داسې پېښېږي چې ارکاره د نغري په رس هېره يش ،یا کله چې یو څوک پخلی کوي ایسته
ترې ویده يش .په دې هکله خربې وکړئ چې دا څومره مهمه ده چې د پخيل پر وخت دېګونه یا ورو پخېدونکي خوراکونه لکه په داش کې
اېښودل شوي لوښي له پامه وغورځول يش.
کوشش وکړئ چې هغه حاالت په ګوته کړئ چې ډېر خطر رامنځته کوي .آیا تاسو د نغري پرځای د کوم بل بدیل وړاندیز کولی شئ؟ همدارنګه
وګورئ چې آیا د نغري خوندي کوونکې جالۍ نصب شوې ده .که د نغري کومه برخه ډېره ګرمه يش د نغري خوندي کوونکې وسیله نغری په
اتومات ډول بندوي .هغه د دې مخه نیيس چې ارکاره وچه وجوشېږي یا ډېره زیاته ګرمه يش ،او همدارنګه د نورو داسې خطرناکو حاالتو مخه
نیيس چې کېدای يش د اور لګېدنې سبب وګرځي.

د داش دستکشې ،د چایو الس پاکونه ،اخبارونه او نور شیان چې له نغري رسه نژدې وي کولی يش چې ژر اور واخيل ،او دا ملبې به په چټکۍ رسه
خپرې يش .هغه ملبې چې د غوړ دودکش پکي ته رسېږي هغه به ال ژر خپرې يش .په دې هکله خربې وکړئ چې د نغري خواوشا سیمه پاکه او
منظمه وساتل يش.
آیا تاسو کولی شئ چې د نغري تر څنګ د شیانو د ذخیره کولو پر ځای د شیانو لپاره د ذخیرې بدیل ځای وګورئ؟ دا د کورنۍ او د دوستانو لپاره
ښه نظر دی چې وخت په وخت په نوبت رسه د دودکش پکی وګوري او که رضورت وي پاک یې کړي.

برقي کاري وسایل وګورئ

کله چې خربه د اور اخیستنې په هکله کېږي نغری اصيل عامل دی ،خو که نور وسایل هم په غلط ډول استعامل يش کېدای يش چې د اور
لګېدنې سبب وګرځي .دا وګورئ چې ایا اوسېدونکی برقي بخارۍ او نور وسایل په خوندي ډول استعاملوي .هغه دېوايل برقي بخارۍ اومرکز
ګرمۍ چې پوښل شوې یا داسې وي چې ګرد نیيس هغه کېدای يش چې ژر اور واخيل.

هغه وسیلې چې ډېر برق (له  ۱کیلو واټ نه ډېر) استعاملوي هغه باید د سه شاخې یا سه پلکې له الرې ونه لګول يش .کېدای يش چې په سه
پلکه باندې د برق جریان زیات يش ،چې دا د هغو د ګرمېدلو سبب ګرځي او کېدای يش چې اور واخيل.

د لوګي خربتیایي زنګ یا االرم ته غوږ ونیسئ

په وخت رسه اخطار د یو چا دا فرصتونه زیاتوي چې په وخت رسه وځي .وګورئ چې په کور کې خربتیایي زنګونه لګېديل دي ،او دا چې هغه کار
کوي .یوه ازموینه وکړئ چې دا یقیني يش چې اوسېدونکی کولی يش چې د دود االرم – ان د خوب له کوټې نه واوري .په یاد ولرئ چې د لوګي یا
دود االرم په میاشت کې یو ځل امتحان کړئ ،او په کال کې یو ځل یې بیټرۍ وربدلې کړئ.
همدارنګه په دې هکله خربې وکړئ چې که د لوګي یا دود االرم بند يش له کور نه څنګه وځئ .دا هم یو ښه نظر دی چې د اور لګېدنې پر وخت
د اور لګېدنې د وخت عاجل م راحل تررسه يش .د دې م راحلو مترینول مهارت پخوي ،په ځانګړې توګه په عاجلو حاالتو کې.

آیا اوسېدونکی کولی يش چې اور وژونکې وسیله وکاروي؟

که هغوی وګوري چې کوم يش اور اخیستی دی هغوی باید څه وکړي؟ په دې هکله پالن نیول او خربې پرې کول دا ډېره زیاته اسانوي چې په
حقیقت کې د اور مخه ونیول يش .وګورئ چې په کور کې اور وژونکې وسیله شته ،او دا چې اوسېدونکی کولی يش چې ویې کاروي .هر کور باید
یوه اور وژونکې وسیله چې د کورين اور وژونکي پایپ یا فایر اېکسټېنګېرش په شکل وي ولري .که چېرې فایر اېکسټېنګېرش ډېر زیات دروند
وي ،د یوې اضايف وسیلې لکه د اور وژنې د کمپلې یا د سپری په شکل د فای راېکسټېنګېرش د لرلو په هکله فکر وکړئ .خو په یاد ولرئ چې د
هغوی لپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې خپل ځانونه وبايس.

د لوڅو ملبو مخه ونیسئ

اکرث قندیلونه او تزیینات د شمعو لپاره ډیزاین شوي دي ،خو دا کېدای يش چې په اسانۍ رسه په کوچنیو اورونو باندې تبدیل يش .د شمعو د
خطرونو په هکله خربې وکړئ ،په خاص ډول هغه وخت چې له نورو داسې موادو رسه یوځای کیږي چې کولی يش په اسانۍ رسه اور واخيل .د
شمعې د رڼا ډېر داسې بدیلونه شته چې د اور اخیستنې په مقابل کې خوندي دي ،لکه د بیټریو په واسطه چلېدونکي رسمېزي څ راغونه.

له لګېدلو سګرټو رسه پام وکړئ

لګېديل سګرټونه د اور اخیستنې یو لوی خطر دی .که تاسو داسې زاړه خلک پېژنئ چې هغوی سګرټ څکوي ،له هغوی نه وغواړئ چې کله
چې هغوی په کور کې وي کله او څنګه سګرټ وڅکوي .کېدای يش چې هغوی داسې کارونه وکړي چې د اور اخیستنې خطر راکم کړي .د مثال
په توګه ،د بهر سګرټ څکلو او په کټ کې سګرټ څکولو ترمنځ یو لوی توپیر موجود دی .د اور وژنې کمپله هم کولی يش چې د هغو اور
اخیستنو خطرونه راکم کړي چې د سګرټو له وجې رامنځته کیږي.
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