
حافظ على مسافة متر بين كل 
األشياء والمدفأة، واغلق كل 

أجهزة التدفئة عندما تخرج 
من الغرفة.

ال تستخدم أكياس القمح للتدفئة 
على األسّرة، وقم باطفاء البطانيات 

الكهربائية عندما ال تستخدمها 
وخزنها جيداً: لّفها وال تطويها.

ال تحمـِّل نقاط التوصيل الكهربائي 
واأللواح الكهربائية أكثر من 

طاقتها، وتفقد الوصالت للتحقق 
من أي تلف أو عطل فيها.

قم بإطفاء أعقاب السجائر 
جيداً في طفاية سجائر عميقة. 
قم بإطفاء أعقاب السجائر جيداً 

في طفاية سجائر عميقة.

 راقب أثناء الطبخ.
ال تترك طبيخك أبداً بدون 

مراقبة، فمعظم الحرائق 
المنزلية تبدأ من المطبخ.

الحرائق الشائعة

السالمة من الحريق في 

المباني العالية

 للمزيد من المعلومات، قم بزيارة
 www.fire.nsw.gov.au 

أو اتصل بمركز اإلطفاء المحلي بمنطقتك.

 ساعدنا لنساعدك 
للحفاظ على سالمتك من الحرائق المنزلية

 Twitter.com/FRNSW

Facebook.com/FRNSW
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نصائح للسالمة من الحريق 
في المباني العالية

ما يجب أن تقوم به 
في حالة الحريق

تأكد من وضع ماكينات الشواء 
والسخانات/الدفايات في الشرفات/
البلكونات على بعد متر على األقل 

من جميع األشياء. وقم بإيقافها 
عندما ال تكون قيد االستعمال.

استجب على الفور، عندما 
تسمع إنذار الحريق في المبنى، 
واذهب إلى مكان التجمع اآلمن 

المختار مسبقاً.

اعرف أماكن مخارج الحريق 
وساللم الخروج في حالة 

الحريق ومعدات مكافحة الحريق.

ال تهدر الوقت في محاولة 
معرفة ما حدث أو انقاذ 

مقتنياتك الثمينة. 

قم بإعداد خطة للنجاة من الحريق 
ب عليها مع عائلتك. اختر  وتدرَّ
مكان تجمع آمن بالخارج وبعيداً 

عن المبنى.

حافظ على هدوئك واخرج 
الجميع بأسرع ما يمكن.

ال تسند األبواب المفتوحة أبداً أو 
تترك أي شيء في الساللم.

ال تستخدم المصاعد في حالة 
الحريق. استخدم مخارج الطوارئ 
أو الساللم. وتوفر ساللم الخروج 

في حالة الحريق مساراً يقودك إلى 
مكان آمن بعيداً عن المبنى.

تفادى االزدحام، فكثرة األشخاص 
الذين يعيشون في غرفة واحدة 

تزيد من خطر الحريق.

اخرج وامكث بالخارج واتصل 
برقم الثالثة أصفار )000(. 

وال ترجع أبداً إلى داخل المبنى 
المحترق.

حقيقة: يمكن أن يصبح الحريق قاتالً 
في أقلّ من ثالث دقائق.

إذا لم تستطع الهرب من خالل 
ساللم الخروج في حالة الحريق:

أجهزة إنذار الحريق
تذكر، أجهزة إنذار التي تعمل هي فقط التي تنقذ الحياة.

اغلق كل النوافذ واألبواب لمنع 
الدخان من الدخول إلى شقتك.

واتصل برقم الثالثة أصفار )000( 
واخبر موظف البدالة بوجود حريق 
في المبنى الذي فيه شقتك، واخبرهم 

برقم شقتك وأنك غير قادر على 
الخروج بأمان، ثم اتبع نصائحهم.

احرص على تركيب وصيانة 
جهاز انذار حريق يعمل.
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