
الطبخ أثناء  السالمة 
أو  شوي،  قيل،  عند  املوقد  من  مقربة  عىل  ابق 

تطبخ. وأنت  الطفل  أبدا  تحمل  ال  الطعام.  سلق 

الخيمة يف حال خروجك. نار شاعلة داخل  ال ترتك 

ال  مسافة  عىل  بعيدة  لالشتعال  القابلة  املواد  ابق 

املوقد  أو  الصوبيا  اطفاء  من  دامئا  تأكد  الحرارة.  مصادر  من  واحد  مرت  عن  تقل 

١٥ سم. الخيمة مبقدار  بعيدة عن قامش  اللمبة  ابق  تخرج.  عندما 

الحرائق من  الوقاية 

األطفال  سالمة 
ال تسمح ألطفالك التواجد يف منطقة تقل عن مرت واحد 

دون  أبدا  ترتكهم  وال  ألطفالك  دامئا  انتبه  الصوبيا.  من 

مراقبة.  

وأن  الخيمة  جوانب  عن  بعيدة  املواقد  تكون  أن  يجب 

للحريق. مقاوم  أو صحن  املداخن عرب حاجز صلب  متر 

التهوية سالمة 
عندما  كافية  بك  الخاص  املأوى  تهوية  أن  دامئا  تأكد 

داخل  التدخني  وتجنب  املوقد  أو  الصوبيا  تستخدم 

لخيمة. ا

الكهربائية السالمة 
أن تترضر  الكهربائية حيث ميكن  الكابالت  تجنب وضع 

وتجنب  األبواب  أو  السجاد  أو  األثاث،  تحت  مثل 

البالستيكية. األغطية  من  بالقرب  وضعها 

النوم  أثناء  السالمة 
قارسا،  الربد  كان  إذا  النوم.  قبل  املوقد  أو  الصوبيا  اطفىء 

ترك  تجنب  للصوبيا.  وتنتبه  حذر  دامئا  تبقى  أن  يجب 

نومك. خالل  مشبوكة  الكهربائية  األدوات 

الشموع استخدام  سالمة 
زجاجية  قوارير  أو  مصابيح  يف  الشموع  توضع  أن  يجب 

ووضع القليل من املاء حواليها. ال ترتك شمعة مضاءة عند 

بك. الخاص  املأوى  مغادرة 

املوقد أو  الصوبيا  استخدام  سالمة 
تأكد من اطفاء الصوبيا أو املوقد قبل ملئها باملازوت. 

ال متلؤها إىل أقىص حد. ضع حاوية املازوت يف مكان 

وال  املوقد.  أو  الصوبيا  عن  بعيدا  املأوى  خارج  آمن 

الخيمة. من  بالجانب  القاممة  تحرق 



الحريق مع  أتعامل  كيف 
“حريق” 	  أرصخ  حريقاً،  شاهدت  إذا 

وجريانك  عائلتك  لتحذير 

اندلع حريق يف منزلك، أخرج فوراً 	  إذا 

سام، 	  هو  حريق  عن  الناتج  الدخان 

منخفضاَ ابقى  تنشقه،  لتفادي 

علّم أوالدك كيفية الهرب ليتمكنوا من الفرار دون مرافقة يف حال نشوب 	 

الحريق

الحريق	  املنزل يف حال نشوب  املدين فوراً، ال تدخل  بالدفاع  اتصل 

لحني 	  وتدحرج  أرضاَ  انخفض  بيديك،  وجهك  غطي  مالبسك،  احرتقت  اذا 

النريان انطفاء 

مبللة	  ببطانية  بتغطيته  قم  يحرتق،  احدهم  كان  اذا 

الحريق مطفأة  إستعامل  كيفية   
الحريق	  مطفأة  كبسولة  بسحب  قم 

النار	  قاعدة  نحو  املياه  وجه خرطوم 

الحريق	  مطفأة  مقبض  اضغط 

لتغطية 	  ويساراً  مييناً  املطفأة  فوهة  حرك 

الحريق  قاعدة  كامل 

الحروق عالج 
باإلستعانة برعاية طبية من 	  عالج الحروق فوراً 

مستوصف. أو  مستشفى  طبيب،  أقرب 

الطبية العناية  تلقي  حني  اىل 
ضع الحرق يف ماء فاتر )غري بارد( لعرشة دقائق عىل 	 

االقل

وجاف	  نظيف  قامش  بقطعة  الحرق  غطي 

ال تضع اي كريم، مرهم، بخاخ او معجون اسنان النها قد تجعل الوضع 	 

سوئاً أكرث 

تكونت 	  ان  البثور  تلمس  ال 

األحمر :140   الصليب 
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