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 الحريق بمطفأة العناية
 -: وىي الحريق مطفأة مكونات عمى نتعرف أن يجب

 .اإلطفاء مواد يحتوي الذي المعدني الجسم ىو :المطفأة جسم•
 خرطوم يوجد ال قد( .القذف فوىة إلى المطفأة جسم من اإلطفاء مواد عبره تمر الذي الجزء ىو :الخرطوم•

 .) الصغيرة األحجام ذات المطفآت في
 اإلطفاء مواد انطالق لمنع والمخصصة ، التشغيل ذراع بتثبيت الخاصة المعدنية الحمقة ىو: األمان مسمار•

 .التشغيل ذراع عمى الخطأ الضغط نتيجة
 .المطفأة لحمل يستخدم الذي الثابت المعدني الجزء ىو :الحمل قبض•
طالق المطفأة تشغيل أداة وىو الحمل، مقبض يعمو الذي المتحرك المعدني الجزء ىو :التشغيل ذراع•  وا 

 .إلطفاء مواد
 المطفآت جميع في الضغط مؤشر وجود يالحظ ( المطفأة صالحية يظير الذي الجزء ىو : الضغط مؤشر•

 .) الصيانة أو الوزن طريق عن صالحيتيا تختبر التي الكربون أكسيد ثاني مطفأة عدا القياسية
 .. انتبو

 .حدوثو لحظة الحريق من لحمايتك الوفي الرفيق ىي ألنيا الحريق مطفأة صالحية من التأكد يجب•
 .الكربون أكسيد ثاني المطفأة وزن وكذلك ، بالمطفأة الموجود المؤشر راقب•
 . المطفأة عمى المدون الصيانة تاريخ راقب•
 .لممطفأة الوقائية الصيانة إلجراء شيور 6 كل المتخصصة بالشركة اتصل•
فراغ استخداميا عن الحريق مطفأة تعبئة إلعادة فوراً  المتخصصة بالشركة أتصل•  .عبوتيا وا 
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 الكيربائية المصاعد حوادث من الوقاية
 االستخدام سوء نتيجة الحوادث بعض تقع قد انو اال .المصاعد في السالمة وسائل وتنوع تعدد من بالرغم

 من ولموقاية االحتجاز، لخطر مستخدموه يعرض الذي األمر ليا الدورية الصيانة أعمال غياب نتيجة أو
 األخطار تمك

 - :بالتالي ننصح
 عمى العنيف الضغط أو بشدة االبواب ضرب وعدم بحكمو والتصرف اليدوء التزام يجب المصعد توقف عند•

 .االزرار

 .واإلنقاذ لممساعده الحاجة تدعو عندما المدني بالدفاع فوراً  االتصال•

 ظاىر مكان في وتعميقيا التشغيل طريقة وكتابة فجأة توقفو عند يدوياً  المصعد تشغيل كيفية عمى التدريب•

 .المصعد بجوار تثبيتيا يتم الفتة في المصعد وحمولة الطوارئ حاالت في االتصال ىواتف كتابة مع

 .محددة مواعيد في متخصصة شركات قبل من لممصعد الدورية الصيانة إجراء•

 .لممصعد المقرره بالحمولة التقيد•
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 الطوارئ حاالتفي   اإلخالء خطة تنفيذ أثناء إتباعو يجب لما  إرشادات
 ويجب المبنى من لمخروج وآمن وفعال سريع تصرف هناك يكون أن يجب الكمية داخل حريق نشوب عند
 الخطر موقع تحديد الفريق هذا مهام ومن الموظفين أحد يترأسه لمطوارئ معد فريق مبنى كل في يكون أن

 قبل الجميع خروج من والتأكد المخارج، أقرب ومن بسرعة المبنى من الخروج إلى الموظفين بقية وتوجيه
 يسمح وال الجميع، وجود من والتأكد مسبقا   عميها المتفق التجمع منطقة في التجمع ثم ومن المبنى، مغادرتها

 وجود عدم من التأكد بعد وذلك .المسئول الشخص من األذن بعد إال الخطر موقع إلى بالرجوع ألحد بعدها
 .مخاطر

 الخروج قبل منطقتو ويؤمن استجابتو في سريعاً  يكون أن المبنى في شخص كل عمى الطوارئ حالة في•
غالق األجيزة إطفاء مثل منيا  .الغاز أسطوانات وا 

 يدرب أن يجب بل بوجودىا والكتفى الحريق حوادث أثناء لألخالء وسيمة واضحة خطة وجود الضروري من•
 .العاممين جميع عمييا

 مع(  والساللم والممرات والشبابيك األبواب مواقع فيو يبين لمموقع رسم عمى الخطو تحتوي إن يجب كما•
 . )الكيربائية المصاعد استخدام تجنب مالحظة

 لإلخالء خارجي سمم وجود إلى الحاجة دراسة من والبد مطمقاً  الخطة ضمن المصاعد ىذه توضع اال يجب•
 يعيق مما وخال وآمن سميم لألخالء يتخذ الذي المسار أن من والتأكد ، األدوار متعدد المبنى كان اذا

 .الفتح سيمة الشبابيك تكون وان .الحركة سرعة
 عدد فييا يكثر التي المواقع خاصة مكتب كل من لإلخالء ) األقل عمى ( طريقتين الخطة تشمل أن يجب•

 في يوضح أن والبد إصابات بدون الجميع وجود من لمتأكد لمتجمع موقع تحديد مع الطالب، او العاممين
 موقع في ومكتوبة الجميع، لدى معمومة تكون أن و واألمن والعيادة اإلطفاء أقسام ىواتف أرقام الخطة
 .الييا الحاجة عند الستخداميا لتنسى كي بارز

 لو مكتب الى يمجأ أن فعميو النار لمحاصرة نظراً  المبنى مغادرة من يمنعو وضع في الشخص كان اذا•
 ويقف اليو الدخان الينفذ كي الباب حول قماش قطعة وضع ويحاول جيداً  الباب ويغمق الخارج الى نافذه
 .المساعده ويطمب النافذه بجانب
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