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   : املرتل التالية  خطارأإىل  وسنتطرق      

  .  اخلطر يف املطبخ -   
  . اخلطر يف غرف النوم -   
  .  اخلطر يف غرف ألعاب األطفال -   
  . اخلطر يف صاالت املعيشة واالس -   
  . اخلطر يف احلمامات -   
   اخلطر يف مسابح املنازل -   
  .املرتل أحوشطر يف  اخل-   
  اخلطر يف سطح املرتل -   
  .  اخلطر يف مستودعات املرتل -   
     

  .وسائل السالمة املمكن توفريها كما سنتطرق إىل كيفية احلماية من هذه املخاطر و

   جلميع أفراد األسرة وال بدواالطمئنان الراحةمقر فى على اجلميع بأن املرتل هو ال خي
  .فاظآ على سالمة كل فرد من أفراده من توفر وسائل السالمة به ح

  
  ولكن لألسف الشديد فأن أكثر حوادث احلريق تقع يف املنازل وتشكل خطر كبري على

  . املتواجدين ا قني  وكبار السن واملعا ساكنيها وخاصة األطفال
  

  اليت حرمت واإلعاقات واإلصابات الوفيات العديد منج عن حوادث املنازل وقد نت
  . الكثري من االستمتاع باحلياة اجلميلة 

  
   ؟  يف حرمام من االستمتاع بذلك  ماهو السبب ياترى

  
  ين لعدم وجود ثقافة السالمة لدى الكثري من قاطعود السبب الرئيسي يف ذلك ي

  . وخاصة رب وربة األسرة  بأبسط الطرق املؤدية هلا اهتمامهموعدم  هذه املنازل 
  

  لذا وجب علينا من هذا املنطلق كمؤسسة عاملة يف جمال توريد وتركيب وصيانة 
   نبني جلميع ساكين املنازل أن من احلريق واإلنذارمعدات اإلطفاء 

  

   )األخطار باملنازل  وطرق احلماية منها( 
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  :  املطبخ خطر  
   االهتمام بأجهزتهال شك بأن املطبخ يشكل خطر كبري على املرتل يف حال عدم 

   مبواقد الطهي والتأكد من سالمة توصيالتاالهتمامته الكهربائية وكذلك وتوصيال
  .أو الكهرباء املشبوكة به املوصلة هلا  الغاز 

  
  

  ، الطبخ  أتناء عملية يف حال دخوهلم للمطبخ األطفالبري على كما أن هناك خطر ك
  /مايلي  لذا جيب علينا 

  

  . الطبخ  أثناء عملية لذلك  حاجتهممنع األطفال من دخول املطبخ مهما كانت دواعي  •
  ) أسطوانة الغاز عن طريق صمامها  إغالق(  مصدر الغاز بعد عملية الطهي مباشرة إغالق   •
  استخدامها اليت يصدر عنها حرارة أو تتحرك ميكانيكيآ  بعد إطفاء مجيع األجهزة الكهربائية  •

   .قباهعمد األطفال ويـحدث ماال يـح هلا ال يصل مباشرة حىت    
   .واستخدامها ملنع األطفال من الوصول إليها ةعدم ترك أدراج السكاكني واألدوات احلادة مفتوح •
 . ال وقوعه ال قدر اهللا ح قواطع غري مقاومة للحريق منعآ ألنتشار احلريق يف استخدامعدم  •
ذلك بوضع اسفنجية ا توصيل أسطوانة الغاز بالفرن بشكل جيد واختبار عملية التوصيل قبل استخدام الفرن و •

 .مع استبدال  أنبوب األسطوانة من وقت ألخر  والتأكد من سالمته ، صابون على صمام اسطوانة الغاز وساعة الضغط 
  رديئة الصنع يف املطبخ وذلك نظرآ لقوة سحب أجهزة املطبخ للكهرباء مما ينتج واألفياشوصيالت عدم استخدام الت •

 . كما جيب وضع مجيع األسالك الكهربائية داخل مواسري عازلة  . واشتعاهلاواألفياش عنه ذوبان هذه التوصيالت    
عدم استخدام مراوح الشفط رديئة الصنع والعمل على تنظيف املراوح بشكل دوري نظرآ لكثافة الدهون اليت حتيط  •

 . والتأكد من إطفائها قبل مغادرة املرتل ، ا بسبب عمليات الطبخ 
جود ة عمل سخان املياه والكشف عليه بشكل دوري من قبل جهة متخصصة وتغيريه يف حال والتأكد من سالم •

 ) . مطبخ لباجلدار اخلارجي لأما بالسطح أو ( كما يفضل تركيبه خارج املطبخ . داء يف املياه الصادرة منه ص
  .لالشتعالطبخ وتركها بالقرب من مواد قابلة  الشموع داخل املإشعالعدم  •
  . بشكل جيد وعدم حتميلها فوق طاقتهاع الدواليب باجلدار تثبيت مجي •
 .باملبىن حدوث تشققات وتصدعات أو الكهرباء املياه ملصادر لعدم وصول  باملطبخسالمة توصيالت املياهالتأكد من  •
ودة  كما جيب أن تكون األسالك املوجاشتعاهلاجيب عدم استخدام األسقف املستعارة الورقية ائيا وذلك لسرعة  •

 . فوقها من النوع اجليد وداخل مواسري عازلة 
 قد تكون سهلة وذلك بغمر قطعة قماش أو إطفائهيف حالة وجود حريق بالطبخ املوجود فوق فرن املطبخ فأن عملية  •

فهذه العملية قد تقلل من اخلطر واخلسائر ، ا باملاء ووضعها على كامل املوقع احملترق هبطانية أو ماشا . 
 

 

 / السالمة املطلوب توفريها باملطبخ وسائل 
 . مناسب بارتفاع  داخل املطبخ أو خارجه ى احلائط   تعلق عل ABCطفاية حريق بودرة متعددة األغراض  •
 . كاشف حرارة يتم تركيبة باملطبخ  •
  األنواع التالية كاشف غاز  ويوجد منه  •
النوع درجة أمانه عالية يف حال وجود تسرب للغاز وهذا ،   الغاز ويشبك بالكهرباء أسطوانةكاشق غاز يركب على  •

 ) عيبه يعطي شعلة للنار أقل ( ألنه يقوم بأقفال الغاز مباشرة عند استشعاره لرائحة الغاز  
 إنذار بإطالق استشعاره لرائحة الغاز يقوم الغاز وعند بالكهرباء مباشرة دون توصيلة بأسطوانة غاز بشيككاشف  •

  ). ال يقوم بأقفال مصدر الغاز ودورة إنذار صويت فقط عيبه  ( .مبرتهلمبوجود خطر قائم صويت يشعر من باملرتل 
  . باملنازلوهذا النوع نادرآ مايتم تركيبه ) لوحة حتكم خاصة بنظام اإلنذار ( كاشف غاز  موصل بنظام إنذار آيل  •
 . باملطبخ أو بالقرب منه  األويل اإلسعافية  صيدلية إسعافات أولية تتوفر ا مجيع األدوات الطبية الضرورية يف عمل •
 .  مناسب بالقرب من املطبخ ألستخدامها وقت الطوارئ بارتفاعبطانية حريق تعلق  •
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 : النوم خطر غرف 
   يف مصدر اخلطر ا الراحة واهلدوء كما ال خيفى علينا وجود  هي مكان الشك بأن غرف النوم باملرتل

  وترتيبها بشكل مالئم وأشعال الشموع ايالا وافياشها الكهربائية  بتوصاالهتمام حال عدم 
       . والتدخني بداخلها 

  
       

  
  :لذا وجب علينا مايلي   
  
  
  

  . حتميل التوصيالت فوق قدرا الكهربائية عدم استخدام التوصيالت واألفياش رديئة الصنع ا وعدم  •
  والشموع مشتعلة  بأمور خارجها االنشغالم أو ا واخللود للنو الشموع بداخلهإشعالعدم  •
 .  عدم التدخني بداخلها وخاصة وقت اخللود للنوم  •
 يف حال االشتعال بداخلها وانتقاء األثاث والفرش  البسيط الذي يقلل من عملية لالشتعالعدم اإلكثار من األثاث القابل  •

 . حدوث حريق ا  ال قدر اهللا 
شبك احلماية القابل للفتح ليمكن فتحه من اخلارج . (  على نوافذها وخاصة غرف األطفال وضع شبك محاية قابل للفتح •

 )  أن يكون صعب فتحه من قبل األطفال وذلك بوضع مزالج حمكم عليه الطوارئ ويشترطمن قبل رجال الدفاع املدين وقت 
 . ألسباب عدم السماح لألطفال بأستخدام أعواد الثقاب والوالعات بغرفهم مهما كانت ا •
كما جيب وضع مجيع األسالك  . أمنه ومشبوكة بشكل جيد باألفياش وأاالتأكد من سالمة توصيالت أجهزة التكييف  •

 .الكهربائية داخل مواسري عازلة 
 .  من النوع اجليد وأن أسالكها الكهربائية  بشكل جيد  وأا مثبته التأكد من سالمة األنوار املركبة بغرف النوم •
وذلك لردائه ك الدفايات مشتعلة بغرف النوم لفترات طويلة والتأكد من فصلها من مصدر الكهرباء قبل اخللود للنوم عدم تر •

 . كما جيب استخدام التوصيالت الكهربائية املناسبة هلا .  صنع الكثري منها 
تكون األسالك املوجودة  كما جيب أن اشتعاهلاجيب عدم استخدام األسقف املستعارة الورقية ائيا وذلك لسرعة  •

 . فوقها من النوع اجليد وداخل مواسري عازلة 
 . عدم ختزين مواد خانقة أو حارقة أو كيميائية بداخلها  •

  
  

 

 /  السالمة املطلوب توفريها بغرف النوم وسائل 
 . كاشف دخان يعمل على البطارية ويفضل  كاشف دخان مربوط بلوحة حتكم خاصة بنظام اإلنذار  •
 .  بأرتفاع مناسب بالقرب من الغرف    تعلق على احلائط  ABCحريق بودرة متعددة األغراض طفاية  •
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 : العاب األطفال  خطر غرف 
  غرفة ألعاب األطفال هي املكان الذي خيتلي فيه الطفل بألعابه ويفضي فيها وقت طويل 

   :فة بأتباع مايلي احملتمل وقوعها ذه الغرلذا وجب علينا محايته من مجيع املخاطر 
  
  

  وضع شبك محاية على نوافذ الغرفة يكون من النوع الذي يفتح من اخلارج وصعب فتحه من الداخل  •
  . ليستخدمه رجال الدفاع املدين وقت الطوارئ    
   من سالمة مجيع التمديدات الكهربائية واألفياش الكهربائية املتوفرة ذه الغرفة وأا من التأكد •

  .جليد كما أن األسالك معزولة وأمنه    النوع ا
 .  جيب أن تكون أرضية الغرفة من النوع املاص للصدمات وذلك بوضع لباد أو فرش عايل السماكة  •
 . جيب عدم وضع ألعاب ليست من عمر  األطفال املتواجدين باملرتل وذلك لسالمتهم  •
 ب التأكد من عدم مقدرة األطفال على جيب التأكد من تركيب أسالك األلعاب بشكل جيد يف األفياش كما جي •

  . األقتراب منها ونزعها بشكل خاطئ 
  . جيب عدم وضع ألعاب حادة تتسبب يف جرح األطفال كما جيب التأكد من حواف مجيع األلعاب وأا أمنه عليهم  •
 . جيب عدم وضع حبال أو ماشابه ملنع اختناق األطفال ا  •
 . ناء وجودهم يف غرفة األلعاب جيب مراقبة األطفال بشكل مستمر أث •
 . حتديد وقت حمدد لألطفال للعب يف الغرفة وذلك للنواحي األسرية  •
 . عدم وضع أحواض سباحة يف غرف ألعاب األطفال وملئها باملاء خلطر غرقهم ا   •
 . عدم وضع ختزين ذه الغرف مهما كانت األسباب خلطرها القائم على األطفال  •
 .  أعواد الثقاب والوالعات بغرف ألعام مهما كانت األسباب باستخدام عدم السماح لألطفال •
د الة عدم وجو حوطلب املساعدة ممن هم باملرتل ويفتعليم األطفال بأنه يف حالة وقوع خطر بالغرفة عليهم مغادرا فورآ  •

 .  سرعة وطلب املساعدة اخلارجية بأقصى املرتل أحد باملرتل  فعليهم اخلروج من 
  
  
  

 /  السالمة املطلوب توفريها بغرف األطفال  وسائل 
 . كاشف دخان يعمل على البطارية ويفضل  كاشف دخان مربوط بلوحة حتكم خاصة بنظام اإلنذار  •
  استخدامها تعلق باملمر املؤدي هلا ويدرب على كيفية   بالقرب من غرفة األلعاب  ABCتوفري طفاية حريق متعددة األغراض  •

رتل  ألا بعد اهللا سبحانه وتعايل هي املنقذ من احلريق يف مراحله  األوىل عند استخدامها بشكل جيد وتسليط القاطنني بامل
 . مادا اإلطفائية على مصدر احلريق مباشرة 

 . توفري بطاتية حريق بالغرفة أو بالقرب منها  •
  
   
   
  
  



  حلريق  مؤسسة جنم السالمة ألنظمة ا
STAR SAFETY FOR FIRE SESTMS 

  السالمة يف املرتل                                                                             

  ٠١٣٨٩٦٩٩٩٥ حمافظة اخلرب    - املنطقة الشرقية    /قع املؤسسة مو

  
  
  
  
  
 

 : املعيشة واالس  خطر غرف 
  
  
 

  

   ومشاهدة التلفزيون منوالراحة هي أماكن خمصصة لألكل واألستقبال صالة املعيشة واالس
  لذا وجب علينا العناية قبل قاطين املرتل والزائرين له ويوجد ا خماطر كأي بقعه على وجه األرض 

  : مايلي بإتباع بسالمتها وذلك واالهتمام ا 
  

 .ا   ع واألفياش الكهربائية الرديئة الصنيالت عدم استخدام التوص •
 .  الشموع بداخلها وتركها دون مراقبة والتأكد من إطفائها عند مغادرة مواقعها إشعالعدم  •
 عدم التدخني بداخلها وذلك لضرر التدخني الصحي على العائلة وإلمكانية حدوث حريق بسببها أما بتطاير •
  .    الشرر أو عدم التأكد من إطفائها   
 . ال قدر اهللا  احلريق يف حالة وقوعه نتشارا من عملية اخلسائر والذي يقللاستخدام األثاث املناسب  •
 .وضع شبك محاية على نوافذها يكون من النوع القابل للفتح ألستخدامه من قبل رجال الدفاع املدين وقت احلاجة  •
 . التأكد من سالمة توصيالت وافياش  التكييف وأجهزة التدفئة ا وعدم حتميلها فوق جهدها الكهربائي  •
 . عدم ترك أجهزة التدفئة مشتعلة لفترات طويلة وأطفائها قبل املغادرة  •
 . ية ملالتأكد من سالمة األنوار املتوفرة ا وأا مثبته بشكل جيد وتوصيالا من النوع املطابق للمواصفات العا •
 تكون األسالك املوجودة  كما جيب أناشتعاهلاجيب عدم استخدام األسقف املستعارة الورقية ائيا وذلك لسرعة  •

 . فوقها من النوع اجليد وداخل مواسري عازلة 
 .  عدم ختزين مواد خانقة أو حارقة أو كيميائية بداخلها  •

  
  
 /  بغرف املعيشة واالس  السالمة املطلوب توفريها وسائل 
 . ظام اإلنذار يعمل على البطارية ويفضل  كاشف دخان مربوط بلوحة حتكم خاصة بنبكل موقع كاشف دخان  •
  القاطنني استخدامهاتعلق باملمر املؤدي هلا ويدرب على كيفية  بالقرب منها و  ABCتوفري طفاية حريق متعددة األغراض  •

باملرتل  ألا بعد اهللا سبحانه وتعايل هي املنقذ من احلريق يف مراحله  األوىل عند استخدامها بشكل جيد وتسليط مادا 
 .  احلريق مباشرة اإلطفائية على مصدر

 .  بكاسر زجاج بالقرب منها أو باملمرات املؤدية هلا أمكنتوفري جرس حريق أن  •
 . وصيدلية إسعافات أولية باملمر املؤدي هلا توفري بطانية حريق  •
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 :خطر احلمامات    
  
  
  
  

السالمة به نظرآ لقرب املياه ال خيفى على اجلميع بأن احلمام هو مكان راحة واستحمام وجيب توفري أقصى درجات 
  : لذا وجب علينا أتباع ما يلي وأخبرة املياه من مصادر الكهرباء   

  
  .ك الكهربائية داخل مواسري عازلة مجيع األساللكهربائية بداخلة وأن التأكد من سالمة مجيع التمديدات ا •
تخصصة وتغيريه يف حال وجود صداء يف املياه التأكد من سالمة عمل سخان املياه والكشف عليه بشكل دوري من قبل جهة م •

 ) . أما بالسطح أو باجلدار اخلارجي للمطبخ  ( كما يفضل تركيبه خارج احلمام. نه الصادرة م
 . التأكد من سالمة مجيع توصيالت املياه لعدم حدوث تسرب للمياه قد يصل للتمديدات الكهربائية أو خروج املياه خارج احلمام  •
 .أرضياا من النوع املانع لالنزالق التأكد من أن  •

  
  

  
    

    
 :خطر املسابح باملنازل   

  
  
  
 

 

  قد نشاهد مسابح داخل املنازل ولكننا ال نتوقع خطرها القائم على أطفالنا وعلى من ال جييد السباحة من العائلة       
  : تراطات مايلي المة باملسابح ومن هذه األشات السومن هذا املنطلق وجب علينا تامني اشتراط، أو من الزائرين هلا        

  أختيار موقع مناسب للمسبح داخل املنازل مع وضعه داخل غرفة أو إحاطته بسياج حمكم مينع دخول األطفال إليه  •
 . املوجودة بالقرب منه أو بداخلة وأا امنه  واألنوار التأكد من سالمة التمديدات الكهربائية •
 ملسبخ مع تأمني معدات اإلنقاذ به وضع عالمات تـحدد عمق ا •
 .  من األعلى لألسفل وتركب على جوانبه دم املسبح جيب وضع سالمل خت •
  . باالنزالقجيب أن تكون املنطقة احمليطة به من النوع الذي اليسمح  •
 . جيب تغيري مياه املسبح كلما دعت احلاجة لذلك  •
  . اإلنقاذاحه إال بوجود مرافق لديه خربة يف السباحة وطرق جيب عدم دخول األطفال للمسبح أو من ال جييدون السب •

   )على املسبح وهناك اشتراطات أخرى لدى الدفاع املدين جيب تطبيقها( 
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 :خطر االحواش  باملنازل   
    

  
  
  
 

   :  التالية تراطاتواالشوجيب علينا أتباع التعليمات ختلو من وجود مصادر اخلطر ا  يف الكثري من املنازل أحواش ال     

 . من سالمة مجيع التمديدات الكهربائية وذلك بوضعها داخل مواسري عازلة التأكد •
 .كما جيب عدم تسلق األطفال ا ، جيب أن تكون سيقان  األشجار املزروعة ا من النوع الذي ال يعرض من يقترب منها للخدوش  •
 .وأا من النوع اجليد كما جيب تثبيت أعمدة األنوار بشكل جيد جيب التأكد من سالمة مجيع األنوار املوجودة ا  •
 .جيب التأكد من عزل أسالك أنوار الزينة املركبة يف أحواض األشجار عزآل جيدة حبيث ال تصل إليها املياه  •
 .يف حالة وجود ألعاب أطفال باحلوش جيب أن تكون املنطقة احمليطة ا رملية أو من مادة ماصة للصدمات  •
 .ب عدم عبث األطفال باملياه اخلاصة بري الشجر املوجود باحلوش جي •
  . باالنزالقجيب أن تكون أرضيات احلوش من النوع الذي ال يسمح  •
اإلغالق يف حال وجود أشخاص يف حدود منطقة اإلغالق جيب أن يركب هلا حساسات متنعها من ةاألوتوماتيكييف حالة استخدام البوابات  •
 .وت الشعر أو اخليام التقليدية يف األحواش لسرعة احتراقها وخطرها القائم على سكان املرتل عدم استخدام بي •
 .آ عن متناول األطفال وان تكون أسالكها وافياشها من النوع اجليد يب  مضخات املياه يف مكان امن بعيدجيب ترك •
 . م جيب تركيب كواشف دخان يف مالحق احلوش ويفضل أن تكون مربوطة بلوحة حتك •

  
 

  
  
   :خطر  سطح املرتل 

  
  
 

  :لذا جيب علينا أتباع مايلي السطح باملرتل يوجد به أخطار كأي موقع أخر 
  .عدم التخزين فوق السطح وبالدرج املؤدي إليه  •
 . التأكد من سالمة التمديدات الكهربائية واألنوار اليت ختدمه ووضع األسالك داخل مواسري عازلة  •
 .   أو حبال الغسيل  بشكل غري مرتب ومنظم طح كوضع األطباق اهلوائية عدم وضع عوائق بالس •
 . جيب وضع سياج حيمي كامل السطح من مجيع اجلوانب لتفادي عملية السقوط  •
 . جيب وضع شبك محاية على فتحات املنور العليا لعدم السقوط ا  •
 . شققات يف املبىن جيب التأكد من سالمة مجيع متديدات املياه لعدم حدوث تسربات أو ت •
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 :املستودعات باملنازل   خطر  
  
  
  

  

 
  غراض الزائدة عن احلاجة به ولكن جيب علينا أن يكون هذا املستودع مرتب وامن بد من توفر مستودع باملرتل لوضع األ    ال

  :     بأتباع التعليمات التالية 

  .أمانل الوصول إىل ما نريده بكل البد من تنظيم التخزين يف املستودع بطريقة منظمة تسه •
  .واألنوارجيب أن ال يصل التخزين إىل السقف وأن ال يالمس األسالك  •
 كما جيب أن تكون األسالك املوجودة فوقها من النوع  اشتعاهلاجيب عدم استخدام األسقف املستعارة الورقية ائيا وذلك لسرعة  •
 . اجليد وداخل مواسري عازلة   
 . د الكيميائية ومواد النظافة عن بعضها بوضع كل نوع على حدة جيب فرز املوا •
   .ABCجيب أن يكون بالقرب من املستودع طفاية حريق بودرة متعددة األغراض   •
 . جيب أن تكون رفوف املستودع من النوع اجليد الذي يتحمل التخزين  •
 . ة عدم وضع أجهزة كهربائية يف منطقة التخزين كالغساالت والنشافات وغري •
 . من سالمة التمديدات الكهربائية وذلك بوضعها داخل مواسري عازلة التأكدجيب  •

  
  

  : لسالمتكم املرتلية 
  

  ) . ٩٩٨(  رقم طوارئ الدفاع املدين باململكة العربية السعودية هو بأناألسرة جيب أن يعرف أفراد  -
  ) . ٩٩٧(  هو  رقم طوارئ اهلالل األمحر السعوديبأناألسرة يعرف أفراد أن جيب  -
 .  طفاية احلريق استخدامجيب أن يتعلم مجيع أفراد األسرة على كيفية  -
 . ة وأخرى يق خطة إخالء يتم تنفذها بني فترجيب تعليم أفراد األسرة على خمارج الطوارئ وتدريبهم عليها عن طر -
  بطوارئ الدفاع املدين وأنواالتصالأفراد األسرة باملرتل إخالء املرتل فورأ من مجيع جيب  تعليم أفراد األسرة عند وقوع اخلطر  -

   .من قبل رب األسرة أو أشخاص كبار   يتم مكافحة احلريق وفتح نوافذ املرتل أمكن      
 .   جيب أن يعلم مجيع افراد األسرة بأن سالمتهم أهم بكثري من مقتنيام املوجودة داخل املرتل -
  قد تكون سهلة وذلك بغمر قطعة قماش أو بطانيةإطفائهق فرن املطبخ فأن عملية يف حالة وجود حريق بالطبخ املوجود فو -

 . فهذه العملية قد تقلل من اخلطر واخلسائر ،  باملاء ووضعها على كامل املوقع احملترق ماشاهاأو       
  

  
  

 ،،،،،ويف اخلتام نتمىن السالمة للجميع 


