لزنملاب قئارحلا دض نامألا نم ققحتلا ةمئاق
أﺟﮭزة إﻧذار ﻛﺷف اﻟدﺧﺎن وﻏﺎز أول أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون







ر ﱢﻛب أﺟﮭزة إﻧذار اﻟدﺧﺎن اﻟﺷﻐﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل طﺎﺑق ﻣن اﻟﻣﻧزل وﺧﺎرج ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧوم ..ر ﱢﻛب أﺟﮭزة إﻧذار أول أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﺧﺎرج ﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻧﺎطق اﻟﻧوم ر ﱢﻛب أﺟﮭزة إﻧذار أول أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ..ﯾﻔرض اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك..
وﻟﻣزﯾد ﻣن إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ،ر ﱢﻛب ﺟﮭﺎز إﻧذار ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟدﺧﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻏرﻓﺔ ﻧوم وﺟﮭﺎز إﻧذار ﻟﻛﺷف أول أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ ﻛل
طﺎﺑق..
ﻗم ﺑﺗﺟرﺑﺔ أﺟﮭزة إﻧذار ﻛﺷف اﻟدﺧﺎن وﻏﺎز أول أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻣرة ﻓﻲ ﻛل ﺷﮭر..
ﺑدﱢل ﺑطﺎرﯾﺎت أﺟﮭزة اﻹﻧذار ﺳﻧوﯾًﺎ أو ﻛﻠﻣﺎ اﻧطﻠق اﻟﺻوت اﻟﺗﺣذﯾري اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض طﺎﻗﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ..
اﺗﺑﻊ داﺋﻣًﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب واﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺑدﯾل أﺟﮭزة إﻧذار اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟدﺧﺎن وﻏﺎز أول أوﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون..

ةيلزنملا قئارحلا نم ةاجنلا ةطخ









ﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﺣرﯾق ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك وﻗم ﺑﺎﻟﺗدرب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻧت وﻛل أﻓراد أﺳرﺗك..
ﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑطرﯾﻘﯾن ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻛل ﻏرﻓﺔ ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ..
ً
ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻛﮭول أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻗد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻧﺟﺎة..
ﺣدد اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﯾﻛون
ﺣدد ﻣﻛﺎ ًﻧﺎ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣﺛل ﺷﺟرة ﻣﺎ أو ﻋﺎﻣود إﻧﺎرة ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺻول اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﯾﮫ..
اﺗﺻل ﺑﺈدارة اﻟﻣطﺎﻓﺊ ﻣن ﺧﺎرج ﻣﻧزﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ھﺎﺗف ﻧﻘﺎل أو ﻣن ﻣﻧزل أﺣد اﻟﺟﯾران..
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧرج ﻣن ﺑﯾﺗك ،اﺑق ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ..ﻻ ﺗﻌد ﻣطﻠﻘﺎ ً إﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺣﺗرق..
ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧﻠو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎرج ﻣن أﯾﺔ ﻋواﺋق وﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ..

يهطلا قئارح نم ةمالسلا






اﺑق داﺋﻣًﺎ ﻓﻲ ﻣطﺑﺧك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟطﮭﻲ..
ﱠ
اﻟﻣﺑطﻧﺔ أو اﻷدوات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ أو ﻋﻠب ﺗﻐﻠﯾف اﻷطﻌﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﺎﺷف أو اﻟﺳﺗﺎﺋر
أﺑق اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷب ﺑﮭﺎ اﻟﻧﯾران  -ﻣﺛل ﻗﻔﺎزات اﻟﻔرن
 ﺑﻌﯾ ًدا ﻋن ﺳطﺢ اﻟﻣوﻗد..اﺣرص ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻐطﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸوﻋﯾﺔ ﻗرﯾﺑًﺎ ﻣن اﻟﻣوﻗد أﺛﻧﺎء اﻟطﮭﻲ ..ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوب اﻟﻧﯾران ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء ،ﯾرﺟﻰ وﺿﻊ اﻟﻐطﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟوﻋﺎء وإطﻔﺎء اﻟﻣوﻗد ..ﺗﺟﻧب ﺗﺣرﯾك اﻟوﻋﺎء..
ارﺗد ﻣﻼﺑس ذات أﻛﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻣﺷﻣﱠرة ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣك ﻟﻠﻣوﻗد ..اﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ اﻟﻣﺗدﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﮭل ﻧﺷوب اﻟﻧﯾران
ﺑﮭﺎ ..إذا ﻧﺷﺑت اﻟﻧﯾران ﺑﻣﻼﺑﺳك ﺗوﻗف ﺛم اﺳﺗﻠق ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗدﺣرج ﻣرة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﻧطﻔﺊ اﻟﻧﯾران ﺗﻣﺎﻣًﺎ..

كلزنم يف قئارح ثودح عنمل كرابتعا يف اهعضت نأ بجي ىرخأ ءايشأ







اﺣﻔظ أﻋواد اﻟﺛﻘﺎب واﻟﻘدﱠاﺣﺎت ً
ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣرأي اﻷطﻔﺎل وﻋن ﻣﺗﻧﺎوﻟﮭم..
اﺣرص ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ إطﻔﺎء اﻟﺷﻣوع ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرة ﻣﻐﺎﻣرة اﻟﻐرﻓﺔ..
إذا ﻛﺎن أي ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣدﺧﻧﺎً ،ﻓﻠﯾدﺧن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل..
ﺗﺄﻛد ﻣن اﺑﺗﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗرق ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺗر واﺣد ﻋن ﺳﺧﺎﻧﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ..
ﺗﺟﻧب اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑس اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ..ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧدام ﻛﺑﻼت اﻟﺗﻣدﯾد إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ..
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