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اخرج من البيت مع 	 
أفراد أسرتك متبعًا 

مسار اإلخالء المحدد 
في خطة الطوارئ التي 

سبق أن وضعتها.

اتصل بالدفاع المدني 	 
فورًا من جوالك أو من 
أحد بيوت الجيران على 

رقم الطوارئ )998(.

توصيالت اسطوانات الغاز

لمــاذا يجــب أن تكــون صمامــات أســطوانات الغــاز 
وملحقاتهــا مصنوعــة مــن الصلــب غيــر القابــل للصدأ 

ــر؟ ــاس األحم ــر أو النح ــاس األصف أو النح
ــف  ــيجها للتل ــرض نس ــة يتع ــادة ضعيف ــاط م ألن المط
كمــا أنــه عرضــة للتمــزق والقطــع بســهولة ، وهو عرضة 
للتشــقق وتســرب الغــاز منهــا خــالل المواقــع الضعيفة 
ــدن  ــه مع ــن أن ــم م ــوم فبالرغ ــبة لأللمني ــه . وبالنس في
إال أنــه غيــر صالــح لالســتخدام مــع الغــازات البتروليــة 
المســالة بســبب قابليتــه أيضًا للتصــدع أو لتســرب الغاز.

ــد  ــاز ق ــطوانات الغ ــالت أس ــن وص ــرب م ــدوث أي تس فح
يمــأل البيــت ســريعًا بالغــاز ســريع االشــتعال وهــذا الغــاز 
المتســرب ال يحتــاج ســوى شــرارة لكــي يشــتعل ، وقــد 
تأتــي هــذه الشــرارة عنــد فتــح زر اإلضــاءة أو مــن المحــرك 
الكهربائــي لمروحــة الشــفط مثــاًل فيتحــول البيــت إلــى 

كتلــة ملتهبــة مــن النيــران ال قــدر اللــه.
إن صمامــات أســطوانات الغــاز وملحقاتهــا ووصالتهــا 
وأنابيبهــا المصنوعــة مــن الصلــب غيــر القابــل للصــدأ او 
النحــاس األحمــر متوفــرة فــي معظــم محــالت األجهــزة 
والمعــدات ومحــالت لــوازم الســباكة واألجهــزة المنزلية 

فــي كافــة أنحــاء المملكــة.
ولكــن هــذه القطــع نــادرًا مــا تكــون مجمعــة بحيــث 
تكــون جاهــزة للتركيــب ولهــذا يجــب شــراء الملحقــات 
والصمامــات والوصــالت واألنابيــب متعــددة الطــول كل 
علــى حــده ، ومــن ثــم تجميعهــا ، ويلــزم لذلك أســتعمال 
أداة قطــع األنابيــب وأداة تفليجهــا ومفتــاح الربــط فــإذا 
لــم تكــن لديــك المعــدات والمهــارات الالزمــة لتجميــع 
هــذه األجهــزة فاســتدع ســباكًا ذا خبــرة أو مقــاواًل ليــؤدي 
عمليــة التجميــع بــداًل عنــك وعليــك باألحتيــاط اإلضافــي 
وأن تــداوم علــى فحــص هــذه الوصــالت بدقــة بحثــًا عــن 
أي تســرب فيهــا بغــض النظــر عمن قــام بالتجميــع ، وال 

تســتعمل أبــدًا أيــة وصلــة يتســرب منهــا الغــاز.
تركيــب  فــي  تتحملهــا  التــي  اإلضافيــة  التكاليــف  إن 
وصــالت الغــاز المصنوعــة مــن الصلــب غير القابــل للصدأ 
أو النحــاس األحمــر هــو خير ما تســتثمره لضمان ســالمة 

أســرتك.

اتصل

998

ال تعد إلى البيت بحثًا 	 
عن مال أو مستندات 

أو حيوانات أليفة أو أية 
مواد أخرى.

اذا شعرت بأن تسريب الغاز ال يمكن 
السيطرة عليه فاتبع ما يلي



االســطوانات  فــي  المعبــأ  الغــاز  يعــد   
ــي  ــتعمال ف ــائعة االس ــة ش ــادر الطاق ــن مص م
المنــازل بالمملكــة العربيــة الســعودية  حيــث 
يســتخدم علــى نطــاق واســع ألغــراض الطهــي 

والتدفئــة.
ــق  ــات التدف ــن منظم ــاز م ــرب الغ فتس  
يشــكل  والوصــالت  والمواســير  والصمامــات 
أخطــار دائمــة ، ومصــدر قلــق فيمــا يختــص 
توخــي  فــإن  لذلــك  المنــازل  فــي  بالســالمة 
الحــذر ومراعــاة اتبــاع قواعــد الســالمة هــو الحــد 
الفاصــل بيــن األمــان ووقــوع الحــوادث وهــو 

الحيــاة. بيــن  الفاصــل  الحــد 
ســوف تقــدم لــك هــذه المطويــة بعــض   
االرشــادات المتعلقــة باســتخدام أســطوانات 
تتجنــب  حتــى  مأمونــة,  بطريقــة  الغــاز 
الحــوادث الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام هــذه 

األســطوانات.

إرشادات االستخدام اآلمن للغاز

مظلــل 	  مــكان  فــي  الغــاز  أســطوانة  ضــع 
الشــمس  حــرارة  عــن  وبعيــدًا  التهويــة  جيــد 

لمباشــرة.  ا
ــراق  	  ــتعال أو االحت ــة لالش ــواد القابل ــع الم ال تض

كالدهــان , الخشــب , الزيــت , الــورق أو النفايــات  
بالقــرب مــن أســطوانات الغــاز.

ال تضــع أســطوانة الغــاز داخــل المطبــخ بالقــرب 	 
قــد  الموقــد  فحــرارة   ) )الفــرن  الموقــد  مــن 
األســطوانة   حــرارة  درجــة  ارتفــاع  إلــى  تــؤدي 
وتمــدد الغــاز داخلهــا وبذلــك يــزداد الضغــط ممــا 
قــد يــؤدي إلــى تســرب الغــاز حيــث يمكــن أن 

ينفجــر أو يحتــرق محدثــًا إصابــة لشــخص مــا.
ال تحتفــظ أبــدًا بأســطوانات الغــاز الفارغــة داخــل 	 

المنزل.
ــداًل 	  ــة  ب ــالت المعدني ــب والوص ــتخدام األنابي اس

مــن الخراطيــم المطاطيــة لوصــل أســطوانة 
ــد. ــاز بالموق الغ

افحــص هــذه األنابيــب المعدنيــة مــع وصالتهــا 	 
بيــن فتــرة وأخــرى للتأكــد مــن أنهــا ال تســرب 

ــر مشــققة أو تالفــة. الغــاز وأنهــا غي
قبــل 	  األســطوانة  صمــام  إغــالق  مــن  تأكــد 

طويلــة. لفتــرة  وخاصــة  المنــزل  مــن  الخــروج 

إذا شممت رائحة غازفي 
منزلك قم بما يلي

ال تشعل أعواد 	 
الثقاب والسجائر أو 

مصدر حراري آخر.

ال تشغل أية مفاتيح 	 
كهربائية وقم بفصل 

التيار الكهربائي عن 
المنزل من المصدر 

الرئيسي للتيار إذا 
كان هذا المصدر 

خارج المنزل.

أخل المكان من 	 
جميع األشخاص 

وأبقهم خارج البيت 
الى أن يتبدد الغاز.

أغلق صمام 	 
الغاز بإحكام.

قم بتهوية المكان 	 
بفتح النوافذ واألبواب 

ببطء.
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في ظل توفير التكنولوجيا 
يجب اتخاذ االحتياطات التالية

االحتفاظ ببطارية إضافية لجوالك.	 
استخدام جهاز تحديد المواقع باإلحداثيات.	 
استخدام أجهزة االتصال المصرحة مثل 	 

)الثريا(.

ثم ماذا أفعل ؟!

إن أول شــيء يجــب أن نتجنبــه هــو عمليــة 	 
الســيارة  فــي  تكــون  , وعندمــا   الجفــاف 
أبــق فيهــا , وإذا كنــت تســير علــى قدميــك 
ابحــث عــن مــأوى أو ظــل أو مــكان يحميــك  

مــن أشــعة الشــمس الحارقــة.
تطويــر 	  أو  للــرأس  غطــاء  باصطنــاع  قــم 

للمزيــد  عليهــا  منديــل  بنشــر  القبعــة 
مــن الظــل , بحيــث تغطــي ظــل راســك 
ومؤخــرة  عنقــك وتحجــب عنهــا األشــعة 

الشــمس. لضربــة  تجنبــًا  الحــارة 
امكــث مكانــك فــي الظــل طــوال النهــار 	 

إذا  فقــط  الليــل  خــالل  تحــركك  وليكــن 
طريقــك. عرفــت 

ال تغــادر الســيارة مبتعــًد عنهــا أبــق بالقــرب 	 
. منها

 	 , المســاء  فــي  أو  مبكــرا  الشــرب  حــاول 
التشــرب فــي أوقــات الظهيــرة بكثــرة فقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى التعــرق الزائــد الــذي يــودي 

ــى فقــد األمــالح مــن الجســم. إل
والحشــرات 	  الحيوانــات  حركــة  راقــب 

والطيــور ألنهــا غالبــًا مــا تتجمــع بالقــرب 
الرطبــة. األماكــن  أو  الميــاه  مصــادر   مــن 

األماكــن 	  عــن  ابحــث  للغــذاء  بالنســبة 
المخضــرة فهنالــك نباتــات صحراويــة  لديهــا 

لــألكل. أجــزاء صالحــة 



اإلجراءات التي يجب أن تتبعها 
لالستدالل على موقعك وإنقاذك

انظــر حولــك إلــى العالمــات البــارزة المدونــة 	 
علــى  إيجادهــا  حــاول  الخريطــة  علــى 

أقربهــا. إلــى  طريقــك  وخــذ  الخريطــة, 

الخريطــة 	  علــى  الخطــوط  افحــص هيئــة 
لتكويــن فكــرة عــن شــكل المنطقــة أو 
شــكل األرض ,  فغالبــًا مــا تكــون  الخطوط 
العريضــة علــى الخرائــط  توضــح مرتفعــات , 
وانعدامهــا تــدل علــى ســهول أمــا الخطوط 
ــى  ــى منحن ــدل عل ــرة ت ــة أو المقع المنحني

ــى وادي. مرتفــع أو عل

ماذا أفعل إذا ظللت الطريق 
في الصحراء؟

اختيار موقع 
مرتفع وواضح 
لسهولة رؤيته 

والبقاء ما أمكن
وضع إرشادات أرضية 

حول مكانك واستخدام 
األحجار واألشجار أو أي 

شي من حولك

في حالة تحركك
من موقعك ضع 

دليل اتجاه تحركك

تتوقــف خطــورة الوضــع علــى مجموعــة 	 
الليــل  فــي  والمالبســات  الظــروف  مــن 
ــة فــي البحــث عــن  يجــب أن تكــون األولوي

ملجــأ أو مــكان دافــئ.

فــي النهــار تكــون األولويــة للبحــث عــن 	 
الطريــق.

األمــر 	  وتدبــر  قــف  تائــه  بأنــك  اعتقــدت  إذا 
ــدًا , ألن اســتمرارك فــي المســير بصفــة  جي
عشــوائية ســوف يزيــد المســألة تعقيــدًا.

مكانــك 	  خريطة عايــن  بحوزتــك  كانــت  إذا 
عليهــا فقــد تتضــح  األمــور.

عنــد وجــود خريطــة أو بوصلــة ارجــع إلــى 	 
أقــرب مــكان أو معلــم يمكــن أن يشــير 

إلــى موقــع مأهــول.

فــي حالــة رؤيــة طائــرة األمــن بالقــرب منــك 	 
اســتخدام لفــت االنتبــاه بالمتوفــر لديــك 
المــرآة  واســتخدام  بالمالبــس  كالتلويــح 
لعكــس ضــوء الشــمس أو إشــعال النــار 
لالســتدالل علــى الموقــع بواســطة الدخــان.

فــي حالــة تغييــر مكانــك حــاول إبقــاء شــيء 	 
ــي  ــه ف ــدك علي ــع ي ــا تق ــك مم ــن محتويات م

ــى وجــودك. المــكان لالســتدالل عل
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مخاطر سخانات 
المياه وصيانتها
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مخاطر السخانات الكهربائية

يلجــا  البــرودة  درجــة  وازديــاد  الشــتاء  فصــل  فــي 
الســخانات  اســتعمال  الــى  النــاس  مــن  الكثيــر 
الكهربائيــة قبــل فحصهــا أو التأكــد مــن ســالمتها 
ــة  ــخانات الكهربائي ــتعمال الس ــدم اس ــب ع ــذا يج ل
قبــل فحصهــا ألن ذلــك قــد يســبب االنفجــار وهنــاك 
مجموعــة مــن اإلجــراءات لصيانــة الســخانات وهــذه 

ــي: ــراءات ه اإلج

ــع أجهــزة 	  ــًا جمي يجــب أن يكــون الســخان محتوي
الوقايــة )الترموســتات( ومنظــم الحــرارة والقاطــع 
الحــراري وصمــام األمــان ولمبــة البيــان ترمومتــر 

قيــاس درجــة الحــرارة.
يجــب التأكــد باســتمرار مــن أن منظــم الحــرارة 	 

وذلــك  بكفــاءة  عملــه  يــؤدي  )الترموســتات( 
بمالحظــة انطفــاء لمبــة البيــان وإعــادة إضاءتهــا 
واإلســراع إلــى فصــل الكهربــاء عــن الســخان فــي 
ــن  ــي م ــرارة أعل ــة ح ــى درج ــاء إل ــول الم ــال وص ح

التــي ســبق إن ُضِبــَط عليهــا.
يجــب تنظيــف وعــاء الســخان قبــل فصــل الشــتاء 	 

مــن كل عــام وذلــك مــن الصــدأ والجيــر الــذي قــد 
يترســب فيــه.

فــي حالــة حــدوث خلــل أو تلــف بالســخان يمنــع 	 
ليتــم  المختــص  الفنــي  ويســتدعي  اســتخدامه 
تركيــب الســخان وتجــري صيانتــه بمعرفــة فنــي 

مختــص.
الكهربائيــة 	  التوصيــالت  تكــون  أن  يجــب  كمــا 

يكــون محبــس  وأن  المــاء  عــن  جيــدًا  معزولــة 
الكهربــاء بعيــدًا عــن تناثــر الميــاه وعلــى ارتفــاع 

األطفــال. عبــث  لمنــع  كاف 



ولتنظيف وعاء السخان قبل 
فصل الشتاء يجب اتباع عدة 

أمور ومالحظتها منها

فصل التيار 
الكهربائي عن 

السخان

وإغالق محبس 
الماء البارد 

المركب على 
مدخل السخان

وفتح صنابير 
الماء الساخن 
لتفريغ بعض 

الماء من 
السخان

القيام بنزع الغطاء السفلي للسخان وفك 
مجموعة وحدة التسخين وترك الماء ليسقط 
ثم القياصم بعملية التنظيف وإعادة تركيب 
األجزاء السابقة ثم فتح محبس الماء البارد 

وإعادة ملء السخان , وتوصيل الكهرباء 
إليه ويستحسن أن يقوم في ذلك كله فني 

مختص.

أال تزيد درجة حرارة السخان 
بأي شكل من األشكال عن 

)60 درجة مئوية(.

" الترموستات "
منظم الحرارة 

ضرورة التأكد باستمرار من 
أن المنظم يؤدي عمله 
بكفاءة وذلك بمالحظة 

انطفاء لمبته وإعادة 
إضاءتها

القاطع الحراري

صمام األمان

لمبة البيان

البد أن يتم تركيب 
السخان وتوصيله بالماء 

ثم بالكهرباء طبقًا 
للتعليمات وبمعرفة 

فني متخصص وأن يكون 
السخان محتويًا على 
جميع أجهزة الوقاية 

والمراقبة ومنها:



القاتل الخفي
غاز أول أكسيد الكربون

)co(
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طرق العالج طرق الوقاية من أضرار غاز 
أول أكسيد الكربون

المغلقــة عندمــا يكــون 	  المواقــع  تهويــة 
هنــاك مصــدر للغــاز.

عمــل الصيانــة الســنوية الدوريــة ألجهــزة 	 
التدفئــة.

الصيانــة الدوريــة للثالجــة ألنــه عنــد حــدوث أي 	 
خلــل بنظــام التبريــد يــؤدي ذلــك الــى خــروج 
رائحــة مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك غــاز أول 

ــون. أكســيد الكرب
الصيانــة الدوريــة لألجهــزة التــي تعمــل بالغــاز 	 

والكيروسين.
األتربــة 	  مــن  المداخــن  مجــاري  تنظيــف 

األبخــرة  خــروج  تمنــع  والتــي  وخالفــه 
زات. لغــا وا

عدم استخدام فرن الغاز للتدفئة.	 
فحص عادم السيارة بصفة دورية.	 
لألدخنــة 	  المســتطاع  قــدر  التعــرض  عــدم 

الصــادرة مــن المصانــع , عــوادم الســيارات 
الوقــود   احتــراق  واألجهــزة,  المعــدات 

أنواعهــا. بــكل  والحرائــق 

من مصادر غاز اول اكسيد الكربون:

عوادم السيارات. 1
االجهزة التي تعمل بالغاز والكيروسين. 2
وقود التدفئة )الفحم،الحطب(. 3

إشباع المنطقة بغاز 
األوكسجين.

عمل التنفس 
الصناعي للمصاب.

نقل المصاب ألقرب 
مستشفى أو مركز 

صحي.



سمات غاز
أول أكسيد 

الكربون

غير مفيد للحياة مثل 
األكسجين الذي تتوقف عليه 

حياة الكائنات الحية.
ينتج من عمليات االحتراق غير مكتملة 
للمواد الكربونية والمركبات العضوية 

مثل الفحم ، الزيوت ، الشحوم ، الوقود، 
لهب ...الخ.

غاز عديم اللون والطعم والرائحة 
ويمثل أكبر نسبة من ملوثات الهواء.

شديد السمية لسهولة إمتصاصه عن 
طريق كريات الدم الحمراء وإتحاده مع 
الهيموجلوبين في الدم ليحل بداًل عن 

األكسجين مما يسبب تلف في األنسجة 
وحدوث الوفاة في بعض الحاالت.

غاز ال يمكن رؤيته أو معرفة رائحة 
أبخرته فهو يقتل اإلنسان قبل أن يعي 

أنه متواجد معه.

أخف من الهواء ويتحول الى غاز ثاني 
أكسيد الكربون باختالطه مع الهواء.

مخلوطه في حيز مغلق مع الهواء أو 
األكسجين يكون قاباًل لإلنفجار.

يزداد تركيزه في المناطق المزدحمة 
بالمركبات وتعتبر المركبات الملوث 

الرئيس للهواء بهذا الغاز.

يحدث لإلنسان عند التعرض له)صداع 
- دوار - عدم القدرة على التحكم - 

الغثيان - اإلرهاق ( وقد يشخص خطأ 
عند التعرض له بأنه إنفلونزا.

يعتبــر غــاز أول أكســيد الكربــون والــذي يشــار 
إليــه بالرمــز )CO( مــن الغــازات عديمــة اللــون 
والطعــم والرائحــة وال يتســبب فــي أي تهيــج 
متعــادل  أنــه  حيــث  المخاطيــة  لألغشــية 
كيميائيــًا كمــا أنــه أخــف نســبيًا مــن الهــواء ، 
وهــو غــاز قابــل لإلشــتعال حيــث يتحــول الــى 
ثانــي أكســيد ومخلوطــه فــي حيــز مغلــق مــع 

الهــواء و األوكســجين بنســبة معينة ويكون 
قابــل لإلنفجــار فــي وجــود لهــب أو شــرر.

مــن  الكربــون  أكســيد  أول  غــاز  ويتولــد 
الكربونيــة  للمــواد  الكامــل  غيــر  اإلحتــراق 
حيــث ينبعــث مــن أي لهــب أو جهاز إشــتعال، 
ويعتبــر إمتصــاص خاليــا الــدم الحمــراء فــي 

اإلنســان لغــاز أول أكســيد الكربــون أســرع 
كان  فــإذا  لألوكســجين  امتصاصهــا  مــن 
منتشــر فــي الهــواء فــإن الجســم يســارع الــى 
إحاللــه بــداًل مــن األوكســجين ممــا يســبب 
تلــف األنســجة ووفــاة اإلنســان فــي كثيــر مــن 
األحيــان فــي مــدة ال تتجــاوز مــن 3-4 دقائــق.



مخاطر
البرق والصواعق

آمــن 	  مــكان  عــن  البحــث 
العواصــف  اقتــراب  بمجــرد 
الرعديــة ، ومــن األماكــن اآلمنــة 
إليهــا  اللجــوء  يمكــن  التــي 
عنــد اقتــراب العاصفــة الرعديــة 

مثــاًل. المبانــي  أو  الســيارة 
المبانــي 	  إلــى  اللجــوء  عــدم 

األشــجار  أو   ، المحميــة  غيــر 
المنعزلــة الواقعــة علــى قمــم 
ــراب  ــام أو االقت ــالل ، أو الخي الت
المعدنيــة. األســوار  أســالك  مــن 

والمنشــآت 	  المبانــي  لحمايــة 
)مانعــات  اســتعمال  يتــم 
التيــار  تفــرغ  التــي  الصواعــق( 
كمــا  األرض  إلــى  الكهربائــي 
الجلــوس  مــن  الحــذر  يجــب 
األشــجار  مــن  االقتــراب  أو 
ــو رؤوســها  ــي تعل ــة والت العالي
أنهــا  حيــث  المنــازل  ســطوح 
الطبيعيــة  المواقــع  مــن 
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إجراءات الحماية من مخاطر 
الصواعق واألمطار



مخاطر البرق والصواعق
الرعــد  البــرق وســماع صــوت  أثنــاء مشــاهدة 
وإتبــاع  الحــذر  و  الحيطــة  أخــذ  علينــا  يجــب 
األماكــن  الــى  بالتوجــه  الســالمة  إرشــادات 
اآلمنــة و اإلبتعــاد عــن األماكــن الخطــرة ذلــك 
ــق  ــا الصواع ــد تحدثه ــي ق ــر الت ــبب المخاط بس
فــي  خســائر  مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  واألمطــار 

والممتلــكات. األرواح 

ولهذا فإن مخاطر
الصواعق تكمن في

ــو ســار فــوق  تعــرض الشــخص للصعقــة فيمــا ل
ســهل منبســط أو وقــف فــي مــاء ضحــل عنــد 
أكثــر  جســمه  فيصبــح  المنخفــض  شــاطئه 
فيهيــئ  ارتفاعــًا  حولــه  الموجــودة  األشــياء 
لتفريــغ  الموصلــة  الطــرق  أقصــر  للصواعــق 
الشــحنة كمــا أن الحقــول المكشــوفة أو الرطبــة 
وحمامــات الســباحة وســواحل البحــار والمبانــي 
القصيــرة غيــر المحميــة والخيــام تعتبــر بالغــة 
الخطــورة وتشــكل األشــجار المنعزلــة الواقعــة 
فــوق قمــم التــالل خطــرًا خاصــة وأنهــا تجــذب 
الصواعــق ويكــون للتيــار الكهربائــي الســاري فــي 
جذعهــا تأثيــرات قويــة جــدًا تكفــي لقتــل شــخص 

يقــف إلــى جوارهــا أو يجلــس تحتهــا ومــن مصــادر 
أســوار  بالصواعــق  المرتبطــة  األخــرى  الخطــر 
األســالك المعدنيــة الممتــدة علــى قوائــم خشــبية 
فلــو كانــت قوائمهــا جافــة لمــا وجــدت الصواعــق 
الــى  ســبياًل  المعدنيــة  األســالك  فــي  الســارية 
التســرب إلــى األرض ، أمــا إذا وجــد شــخص علــى 
هــذه األســالك فســيكون موصــاًل جيــدًا للصاعقــة، 
فإمــا أن تصيبــه رجفــة مفاجئــة أو أن يبلــغ التيــار، 

مــن الشــدة مــا يكفــي للقضــاء عليــه.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع 
المدني أنه ليس صحيحًا من 

أن الصواعق ال تصيب المكان 
الواحد مرتين كما يعتقد 

الكثيرون بل إن إصابة الصاعقة 
لمكان ما يعتبر تحذيرًا الحتمال 

تكرار اإلصابة فعندما يومض 
البرق بين السحابة واألرض 

يمضي وقت تستعيد السحابة 
فيه شحنتها قبل أن ترسل 

وميضًا آخر من البرق إلى نفس 
الجزء الذي تم تفريغه.



السالمة في
أحواض السباحة
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خطــرًا  المنــزل  فنــاء  فــي  الســباحة  حــوض  يعــد 
مباشــرًا لحــوادث غــرق االطفــال الصغــار ، وعلــى 
الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك طريقــة ســحرية لمنــع 
حــوادث الغــرق ، فــإن الحواجــز واألســوار فضــاًل علــى 
اإلشــراف المســتمر مــن قبــل الكبــار قــد تســاعد 

فــي ذلــك.
 وعلــى أصحــاب أحــواض الســباحة إتخــاذ اإلحتياطــات 
التاليــة للمســاعدة فــي جعــل أحــواض الســباحة 

ــًا ومنهــا : فــي منازلهــم أقــل خطــرًا وأكثــر أمان

ال تســمح لألطفــال باالقتــراب مــن منطقــة حــوض 	 
الســباحة بــدون اشــراف مســؤول كبيــر.

الخــاص 	  الســباحة  حــوض  إحاطــة  علــى  احــرص 
ــر  ــن 1.7 مت ــه ع ــل ارتفاع ــز ال يق ــياج أو حاج ــك بس ب
ويكــون بشــكل عامــودي وليــس أفقــي ومــزود 
 ، األطفــال  قبــل  مــن  للفتــح  مقاومــة  بأقفــال 
ويجــب أن يكــون قفــل بوابــة الســياج مــن النــوع 
الــذي يغلــق ذاتيــًا ويوضــع أعلــى البوابــة حتــى ال 

يتمكــن األطفــال مــن الوصــول اليــه.
ــة مــن 	  ــى المنطقــة خــارج الســياج خالي حافــظ عل

األشــياء التــي قــد تســاعد األطفــال علــى التســلق 
الســباحة  حــوض  إلــى  والدخــول  الســياج  فــوق 
والطــاوالت  الكراســي  األشــياء  هــذه  وتشــمل 

األشــجار. وفــروع  والمناضــد 

ال تتــرك أبــدًا بوابــة مؤديــة الــى منطقــة حــوض 	 
الفتــح. ســهلة  الســباحة 

احفــظ معــدات اإلنقــاذ مثــل خطــاف الراعــي بجــوار 	 
حــوض الســباحة.

احــرص علــى تعليــم أطفالــك الســباحة بإلحاقهــم 	 
يكونــوا  عندمــا  الســباحة  تعليــم  بفصــول 
مســتعدين لذلــك ، فمعظــم األطفــال قــادرون 
علــى تعلــم الســباحة عنــد بلــوغ 3 ســنوات مــن 

العمــر تقريبــًا .
يجــب أن يتعلــم مقدمــو الرعايــة ) بمــن فيهــم 	 

ــو االطفــال ( كيفيــة إجــراء  األجــداد والجــدات ومرب
انعــاش القلــب والرئتيــن.

واألجهــزة 	  والراديــو  التســجيل  أجهــزة  احفــظ 
الســباحة. حــوض  عــن  بعيــداً  األخــرى  الكهربائيــة 

ال تــدع األطفــال ذوي الشــعر الطويــل المسترســل 	 
حــوض  فــي  الميــاه  مصــارف  مــن  يقتربــون 
الســباحة ، فقــد تســبب عمليــة شــفط الميــاه 
جــذب الشــعر أو الجســم ومــن ثــم الغــرق ، وتأكــد 
أنهــم يربطــون شــعرهم إلــى أعلــى أو يلبســون 

الــرأس لالســتحمام. غطــاء 
ابــق بعيــدًا عــن حــوض الســباحة فــي حالــة هبــوب 	 

عاصفــة رعديــة.



ــد  ــة ، فق ــاة العرضي ــباب الوف ــم أس ــن أه ــرق م الغ
ــًة  ــر ّخْفي ــه أكث ــا يجعل ــوان وم ــون ث ــي غض ــدث ف يح
ــر  ــراخ للتحذي ــاء أو ص ــأي ضوض ــوب ب ــر مصح ــه غي أن
بوجــود مشــكلة. واألطفــال بصفــة خاصــة هــم األكثر 
عرضــة لحــوادث الغــرق نظــرًا ألنهــم يحبــون اللعــب 
إشــراف  فــي  الوقتــي  التقصيــر  ويعــد  المــاء  فــي 
الكبــار أحــد العوامــل الشــائعة فــي معظــم حــوادث 
الغــرق التــي وقعــت أو التــي أوشــكت علــى الوقــوع 
فقــد يغــرق األطفــال فــي بضعــة ســنتيمترات قليــة 
مــن المــاء ، لــذا فإنهــم معرضــون أيضــًا للخطــر 
بمنازلهــم فــي أحــواض الســباحة الخاصــة باألطفــال 

وأحــواض االســتحمام والمراحيــض.
حــوض  الــى  الذهــاب  فــي  العائلــة  رغبــة  تــزداد 
فــي  خاصــة  بــاردة  بأجــواء  واالســتمتاع  الســباحة 
فصــل الصيــف إال أنــه ينبغــي إتبــاع قواعــد الســالمة 
للمســابح عنــد الرغبــة فــي الســباحة فــي المســابح 

التاليــة: العامــة 

أتبــع تعليمــات عامــل اإلنقــاذ المنــاوب وإذا انتابــك 	 
الشــك اطلــب مــن عامــل اإلنقــاذ شــرح األشــياء التي 

لــم تفهمهــا.
احــرص علــى إخبــار المســؤولين عــن رعايــة االطفال 	 

مــن األخطــار الكامنــة فــي أحواض الســباحة.

فــي 	  وجودهــم  حــال  الصغــار  االطفــال  متابعــة   
علــى  تعتمــد  وال  عليهــم  واإلشــراف  المســبح 
اإلخــوة واألخــوات الكبــار لتقديــم الرعايــة المناســبة.

مــن 	  بالقــرب  مراقبــة  دون  أبــدًا  طفــاًل  تتــرك  ال 
حــوض الســباحة وخــالل المناســبات االجتماعيــة، 
الصغــار  عيــن مراقــب مكلــف بحمايــة األطفــال 
مــن حــوادث أحــواض الســباحة وتأكــد أن الكبــار 
القيــام  علــى  يتناوبــون  والمســؤولين  القادريــن 

المكلــف. المراقــب  بمهــام 
علــى 	  لإلشــراف  اإلنقــاذ  عمــال  علــى  تعتمــد  ال 

أطفالــك ألنهــم مســؤولون عــن الســالمة العامــة 
للكثيــر مــن النــاس وال يســتطيع قضــاء وقت كاف 

ــال. ــع األطف ــة جمي ــي مراقب ف
أتبــع عالمــات والفتــات التحذيــر الموجــودة حــول 	 

حــوض الســباحة ألنهــا وجــدت لســالمة الجميــع.
تأكــد أن االطفــال ال يقتربــون مــن منابــع وأوعيــة 	 

ــار. ــال الصغ ــى األطف ــرة عل ــا خط ــاخن ألنه ــاء الس الم
الســالمة 	  عــادات  أطفالــك  تعليــم  علــى  أحــرص 

الجيــدة فــي أحــواض الســباحة واالبتعاد عــن الجري 
أو الغطــس أو الدفــع أو القفــز علــى االخريــن.

ال تفتــرض أن االطفــال ال يغرقــون ألنهــم قــد تلقــوا 	 
دروســًا في الســباحة أو ألنهم يســتخدمون وســائل 

الطفو.
ال تعتبــر الوســائل و األلعــاب المنفوخــة بالهــواء 	 

مثــل أجنحــة المــاء أو غيرهــا مــن وســائل الطفــو 
ــار. ــل عــن إشــراف الكب ــة بدائ بمثاب

إلــى 	  يــؤدي  الــذي  باللعــب  لألطفــال  تســمح  ال 
قــد  بالغــرق  الــكاذب  فاإلنــذار  للغــرق  تعرضهــم 
يســبب كارثــة طارئــة و يؤخــر جهــود اإلنقــاذ عندمــا 

الغــرق حقيقــة. يحــدث 
األكل 	  بعــد  بالســباحة  لألطفــال  أبــدًا  تســمح  ال 

مباشــرة.
ــس المناســبة 	  ــدون المالب ــك ترت ــك وأطفال تأكــد أن

ــؤدي  ــد ي ــعة ق ــس الواس ــداء المالب ــباحة فارت للس
ــرق. ــرض للغ ــى التع إل
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إذا نصحــت بإخــالء منزلــك إلــى موقــع أخــر 
أخذهــا  يجــب  أمــور  عــدة  هنــاك  مؤقــت 
بالحســبان مــع مراعــاة بعــض التعليمــات 

وهــي: الســابقة 

أتبــع النصائــح والتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــات 	 
المعنية.

اذهــب إلــى نقــاط التجمــع المحــددة التــي يتــم 	 
توجيهــك إليهــا مباشــرة وال تجتهــد وتذهــب إلــى 

أماكــن أخــرى ال تعــرض حياتــك للخطــر.
أفصــل التيــار الكهربائــي والغــاز قبــل مغادرتــك 	 

المنــزل.
تعــرف إلــى محطــات الراديــو التــي مــن خاللهــا 	 

تســتمع إلى التعليمــات والتحذيــرات والتوجيهات 
ــك. ــة لحمايت ــة والالزم المطلوب

أماكــن 	  إلــى  واالنتقــال  الخــروج  عنــد  حــذرًا  كــن 
بالهــدوء. وتحلــَى  اإلخــالء 

اســتخدام 	  عنــد  بهــا  الموصــى  المســارات  أتبــع 
الطــرق وال تجــازف كــي ال تعــرض حياتــك وحيــاة 

للخطــر. اآلخريــن 

فــي حالــة القيــام بالرحــالت البريــة أو التخييم 
هنــاك عــدة أمــور يجــب أخذهــا بالحســبان مع 

مراعــاة بعــض التعليمات الســابقة وهي:

االبتعــاد عــن البقــاء فــي مجــاري األوديــة فــي حالــة 	 
عــن  تحذيــرات  وجــود  أو  األمطــار  هطــول  قــرب 

ســيول منقولــة.
ال تجازف بحياتك في اجتياز األودية أثناء جريانها.	 
عنــد مشــاهدة شــخص يغــرق ال تحــاول إنقــاذه 	 

إذا كنــت ال تجيــد الســباحة أو وجــود تيــار مائــي 
قــوي وليكــن اإلنقــاذ بقــذف حبــل طــوق نجــاة أو 
لــوح خشــب إلنقــاذ الغريــق دون تعريــض نفســك 
للخطــر وتذكــر أن هــذه المواقــع طينيــة لزجــة.

إبعاد األطفال عن مجاري األودية والمستنقعات.	 
وبطــون 	  المنخفضــة  المناطــق  عــن  االبتعــاد 

األوديــة.
فــي حالــة احتماليــة وجــود صواعــق ابتعــد عــن 	 

المكشــوفة.   المناطــق 



خطــرًا  والفيضانــات  والســيول  األمطــار  تشــكل 
شــديدًا يهــدد حيــاة اإلنســان وممتلكاتــه , وتنشــط 
األمطــار والســيول والفيضانــات خصوصــًا فــي فصــل 
الشــتاء أو عنــد حــدوث تغيــرات مناخيــة علــى أجــواء 
علــى  فــإن  لــذا   , الســعودية  العربيــة  المملكــة 

هــذا  أرض  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن  جميــع 
البلــد المبــارك أخــذ الحيطــة والحــذر خصوصــًا فــي 
ــدم  ــيول وع ــار والس ــول األمط ــم هط ــات مواس أوق
المجازفــة ودخــول المناطــق المنخفضــة أو عبــور 
بعيــن  األخــذ  مــع  الســيول  جريــان  أثنــاء  األوديــة 

المبللــة  الطينيــة  المناطــق  بعــض  بــأن  االعتبــار 
مناطــق  تعتبــر  بالســيول  المغمــورة  أو  بالمــاء 
ــارات  ــدام أو بإط ــدة باألق ــق بش ــرة تلتص ــة خطي لزج
التخلــص منهــا  الســيارات وال يســتطيع اإلنســان 

بســهولة. 

البــد مــن متابعــة األخبــار و وســائل اإلعــالم عنــد 	 
ورود تحذيــرات عــن احتماليــة هطــول أمطــار أو 

وجــود ســيول منقولــة.
يجــب أن تكــون هنــاك منطقــة معروفــة بالمنــزل 	 

جميــع  بهــا  توضــع  األســرة  أفــراد  لجميــع 
حــال  فــي  المهمــة  االمتعــة  مــن  احتياجاتهــم 
المنــزل. لداخــل  األمطــار  ميــاه  وصــول  احتماليــة 

المــواد 	  مــن  مناســب  بمخــزون  االحتفــاظ 
اإلمــكان. قــدر  النظيفــة  والميــاه  التموينيــة 

االحتفاظ براديو مع بطارية.	 
االحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.	 
احــرص علــى ان تكــون ســيارتك معبــأه بالوقــود 	 

دائمــًا حتــى تتمكــن مــن الســير بهــا أثنــاء انقطــاع 
ــي وتوقــف محطــات الوقــود. ــار الكهربائ التي

ــرة بالمنطقــة واحتمــال 	  ــاك ســيول غزي إذا كان هن
ــع  ــاك متس ــزل وكان هن ــل المن ــى داخ ــا إل وصوله
مــن الوقــت أنقــل حاجياتــك الضروريــة إلــى الطابــق 
العلــوي وأعمــل علــى قطــع التيــار الكهربائــي عــن 

المنــزل.
كن حذرًا وال تتجاهل التحذيرات واإلرشادات.	 
ال تأكل الطعام الذي أختلط بمياه السيول.	 
تأكد من المياه قبل شربها وتأكد من نظافتها.	 

ال تــزور مناطــق الكــوارث ألن تواجــدك بهــا ربمــا 	 
يعيــق عمليــات اإلنقــاذ والطــوارئ األخــرى.

ــة حتــى 	  ــة المبلل ال تتعامــل مــع األدوات الكهربائي
تتأكــد مــن ســالمتها وجفافهــا مــن المــاء.

بالبطاريــة 	  تعمــل  التــي  الكشــافات  أســتخدم 
للرؤيــة.

)الكهربــاء 	  العامــة  الخدمــة  خطــوط  عــن  أبلــغ 
إلــى  المعطلــة  أو  التالفــة   ) ,الهاتــف  المــاء   ,

المعنيــة. الجهــات 
البقــاء فــي المنــزل ومتابعــة االســتماع للنشــرات 	 

الجويــة والتعليمــات التــي تبيــن لــك حجــم الخطــر.
إذا تأكــد لديــك خطــورة البقــاء فــي المنــزل فبــادر 	 

إلــى إخالئــه والبحــث عــن اقــرب مــكان آمــن.
إذا كنــت تقــود ســيارتك توجــه بهــا بعيــدًا عــن 	 

ــاه ومجــاري  األماكــن المنخفضــة وتجمعــات المي
الســيول.

إذا تعطلــت ســيارتك وخشــيت الســيول أتركهــا 	 
ــن. ــكان آم ــرب م ــأ ألق والج

حــاول االبتعــاد بمواشــيك عــن الرعــي فــي بطــون 	 
ــة أو بالقــرب مــن الســدود. األودي

ســاعد اآلخريــن بالشــكل الــذي ال يشــكل خطــورة 	 
علــى حياتــك وحياتهــم.

ال تحــاول لمــس أو تحريــك األجســام الســاقطة 	 
المتدليــة. الكهربائيــة  واألســالك 

الســباحة فــي ميــاه األمطــار 	  امنــع مــن يحــاول 
حياتــه. يهــدد  هــذا خطــر  أن  وأفهمــه 

بلــغ الدفــاع المدنــي علــى هاتــف 998 عــن أي خطــر 	 
تشاهده.

عنــد دخــول موســم األمطــار وفــي حالــة وجــود 	 
فــي  أو  منخفضــة  أماكــن  فــي  الســكن  موقــع 
مجــاري األوديــة إضافــة إلــى مــا تــم اإلشــارة إليــه 
الرمــل  أكيــاس  مثــل  بمــواد  باالحتفــاظ  ينصــح 
البالســتيكية لمنــع ميــاه  والخشــب واألغطيــة 

المبنــى. داخــل  مــن دخولهــا  الســيول 

لذا فإنه يجب على الجميع إتباع
التعليمات التالية:



الرياح 
واألعاصير

انتقل بحذر : 
ــال  ــيلة لالنتق ــة وس ــلطات المختص ــك الس ــدت ل اذا أع
ــر الخاصــة بالســالمة ، ولكــن اذا  فســوف تتخــذ التدابي
كنــت ماشــيًا علــى قدميــك أو قائــدًا لســيارتك تذكــر 

هــذه الخطــوات:
الطــرق  تغلــق  ربمــا  ألنــه  مبكــرًا  مكانــك  غــادر  ـ   1
ــاقطة أو  ــجار الس ــات أو االش ــاه الفيضان ــة لمي المعرض

الكهربــاء. أســالك 
2 ـ تأكد من وجود الوقود الكافي لسيارتك.

3 ـ اتبع الطرق الموصى بها.
4 ـ اســتمع الــى الراديــو للحصــول علــى المعلومــات 

االضافيــة أثنــاء الســفر.

بعد اإلعصار يجب إتباع ما يلي :
اليــك . 1 تصــدر  أن  الــى  اإليــواء  مــكان  فــي  أبــق 

. بالمغــادرة  التعليمــات 
اســتمر فــي االســتماع الــى جهــاز الراديــو لتلقــي . 2

المزيــد مــن النصائــح واالرشــادات مثــل :
 أين تذهب للحصول على الرعاية الطبية الضرورية .	 
 أيــن تذهــب للحصــول علــى المســاعدات الضروريــة الطارئــة 	 

كإيجــاد المســكن ـ الكســاء ـ الغــذاء.
الطرق التي تساعد بها نفسك للنجاة من الكارثة .	 
هــذه 	  فــي  االســتطالع  ألن  الكارثــة  منطقــة  عــن  ابتعــد 

الظــروف ربمــا يعيــق عمليــات اإلنقــاذ وكذلــك يمكــن أن 
يكــون خطــرًا بالنســبة لــك .

أعمــل علــى قيــادة ســيارتك بحــرص علــى طــول الشــوارع 	 
. بالحطــام  المملــوءة 

تجنــب أســالك الكهربــاء المتدليــة ، وبلــغ عنهــا فــورًا شــركة 	 
الكهربــاء أو الدفــاع المدنــي أو الشــرطة .

أبلغ عن مجاري الصرف المتضررة .	 
حاول منع الحرائق بقدر اإلمكان .	 
انقطــاع 	  ألن  يفســد  ال  لكــي  المثلــج  الطعــام  أفحــص 

. العاصفــة  هبــوب  أثنــاء  فســاده  يســبب  الكهربــاء 
الــى الداخــل يمكــن أن يســبب 	  تذكــر أن هبــوب اإلعصــار 

فيضانــات شــديدة لذلــك ابتعــد عــن ضفــاف األوديــة .
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اإلخــــالء :
ــى موقــع آخــر  ــك للتحــرك ال اذا ُنصحــت بإخــالء منزل
هنــاك   ) باألعاصيــر  خاصــة  إيــواء  أماكــن   ( مؤقــت 
بعــض األشــياء يجــب تذكرهــا ومــن أهمهــا مــا يلــي :

ــاع 	  ــن الدف ــادرة م ــح الص ــات والنصائ ــع التعليم أتب
ــي. المدن

اذا ُنصحــت بإخــالء منزلــك أفعــل ذلــك فــورًا وتحــرك 	 
الــى مــكان آخــر ، أذهــب الــى ذلــك المــكان المحــدد 

وليــس ألي مــكان آخــر.
اذا ُحــددت لــك مســارات معينــة ، اســتخدم هــذه 	 

المســارات وال تعمــل علــى اســتخدام طــرق اخــرى 
تحددهــا بنفســك.

أغلــق الغــاز والميــاه وأفصــل الكهربــاء عنــد إخــالء 	 
المنزل. 

علــى 	  التلفزيــون  أو  الراديــو  طريــق  عــن  احصــل 
مناطــق اإليــواء وأماكــن تواجدهــا للذهــاب لهــا 

الحاجــة. وقــت 



ومــن  ألخــرى  منطقــة  مــن  الريــاح  قــوة  تختلــف 
فصــل ألخــر فمنهــا خفيــف الســرعة الــذي يســتطيع 
أن يحــرك األشــياء الخفيفــة أو ينقلهــا مــن مكانهــا. 
ومنهــا الشــديد الســرعة الــذي يســتطيع أن يقتلــع 
والهاتــف  الكهربــاء  شــبكات  ويدمــر  االشــجار 
واألعمــدة والمنازل والمنشــآت . ويحطم الســيارات 
أن  كمــا   . مختلفــة  اصابــات  االشــخاص  ويصيــب 
االمــواج التــي تتولــد عــن االعصــار تــؤدي الــى تدميــر 
المبانــي  ويحطــم  كاألرصفــة  الشــواطئ  منشــآت 
والمســابح والجســور والمســتودعات والســفن و 

إجراءات السالمة
أواًل : عنــد إقامة ســكن تأكد مــن مطابقة مواصفات 
المبنــى والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء لطبيعــة 
الريــاح فــي المنطقــة ، وأنهــا تســتطيع مقاومــة 

الريــاح واألعاصيــر حيــن حدوثهــا.
ــذار اإلعصــار يجــب  ــًا : عندمــا تتلقــى منطقتــك إن ثاني

إتبــاع مــا يلــي:

تابــع االســتماع الــى نشــرة األحــوال الجويــة والتعليمــات . 1
التــي تصدرهــا الســلطات المختصــة واإلنــذارات التــي 
تصاحــب  التــي  الزوابــع  حــدوث  احتمــال  عــن  تصــدر 
األعاصيــر وتعتبــر هــذه الزوابــع مــن أســوء مســببات 

المــوت .
تهيــأ بزمــن كاف قبــل وصــول العاصفــة لتجنــب ضيــق . 2

الوقــت الــذي يعيــق النجــاة .
أتــرك المناطــق المنبســطة التــي تكــون عرضــة ألمــواج . 3

اإلعصــار .
أربــط قاربــك جيــدًا قبــل وصــول العواصــف أو حركــة الــى . 4

منطقــة معينــة وأمنــة وأتركــه فــي مكانــه الــى أن تهــدأ 
العاصفــة .

ــدًا أو أحكــم قفلهــا بشــريط . 5 أحكــم إغــالق النوافــذ جي
خــاص ألن األخطــار المحدقــة بالنوافــذ الصغيــرة تكــون 
دائمــًا بســبب النفايــات التــي تضربهــا وتنكســر النوافــذ 

ــك  ــرة فــإن ذل ــًا بأمطــار غزي إذا كان اإلعصــار مصحوب
يزيــد مــن الكارثــة والخســائر التــي تصيــب المناطــق 
الفيضانــات  وتســبب   . والســاحلية  الداخليــة 
وتقضــي  والجســور  المواصــالت  طــرق  وتقطــع 
ــك ُتصــدر مصلحــة  ــل والمنتجــات لذل ــى المحاصي عل
 ، األعاصيــر  حركــة  عــن  إرشــادات  الجويــة  األرصــاد 
ــف  ــرعة العواص ــك س ــا وكذل ــدى قوته ــا وم اتجاهه

وتهديدهــا لمنطقــة مــا .
للشــواطئ  تهديــده  معنــاه  باإلعصــار  التنبيــه 
والمناطــق الداخليــة وإن أحــوال االعصــار حقيقــة 

واقعــة . وليــس معنــاه وشــيك الحــدوث وعندمــا 
فــي  شــخص  أي  فــإن  التنبيــه  هــذا  إصــدار  يتــم 
أي  يتابــع  أن  يجــب  التنبيــه  ويشــمله  المنطقــة 
إرشــادات الحقــة ويكــون مســتعدًا لالســتجابة فــورًا 

عنــد ســماع االنــذار بهــذا الحــدث .
ويتــم إصــدار إنــذار األعصــار قبــل أن يقتــرب بـــ )24( 
خاصــة  إنــذارات  اإلرشــادات  تشــمل  كمــا  ســاعة 
بتقديــر األخطــار المحدقــة بســبب الفيضانــات علــى 
ذلــك  ينشــأ عــن  الــذي  التأثيــر  الشــواطئ وتقديــر 

بهــا. الموصــى  بالطــوارئ  وخاصــة 

الكبيــرة بواســطة ضغــط العاصفــة عليهــا .
حافــظ علــى تأميــن األشــياء التــي خــارج المنــزل والتــي . 6

ربمــا تعصــف بهــا الريــاح ) األوانــي المســتخدمة لجميــع 
النفايــات ـ معــدات وأدوات الحديقــة ـ لعــب االطفــال ـ 
أثــاث المنــزل ـ الحيوانــات األليفــة ( وأي أشــياء أخــرى 
أربــط هــذه االشــياء أو أعمــل علــى تخزينهــا قبــل أن 

ــر . ــرب األعاصي تقت
أعمــل علــى تخزيــن ميــاه الشــرب فــي أوان نظيفــة . 7

وأوانــي الطبــخ ، ألنــه ربمــا تفســد ميــاه الشــرب العامــة 
أو تتضــرر شــبكة الميــاه العامــة .

احتفــظ براديــو وبطاريــات احتياطيــة لــه دائمــًا ألن الراديو . 8
ســيكون وســيلة االتصــال الوحيدة .

تتعطــل محطــات . 9 ربمــا  ألنــه  بالوقــود  أمــأل ســيارتك 
التيــار  انقطــاع  بســبب  أو   ، عديــدة  أليــام  الخدمــات 

. الكهربائــي 
أبــق فــي منزلــك أو فــي األماكــن العاليــة ألنــه ربمــا . 10

تكــون الريــاح قويــة وخاصــة فــي حالــة صــدور  تعليمــات 
باإلخــالء بواســطة الســلطات إلــى مــكان آخــر حتــى زوال 

ــة. العاصف
ــال.. 11 ــار ألن االنتق ــرة اإلعص ــالل فت ــزل خ ــل المن ــق داخ أب

فــي مثــل هــذه الظــروف يعتبــر خطــرًا جــدًا عندمــا تهــب 
ــاح  ــزداد ســرعة الري ــه ربمــا ت ــة ألن ــاح ال تنخــدع بالرؤي الري

فــي أي لحظــة .
التــي . 12 الريــاح  أبــق فــي مــكان آمــن وال تنخــدع برؤيــة 

أي وقــت.  فــي  اتجاههــا  تنشــط ســرعتها وتغيــر  ســوف 



حرائق 
الكهرباء ما فائدة وضع سلك 

أرضي في المنزل؟

إن وضع سلك أرضي في منزلك 
ب الشحنة  يؤدي إلى تسرُّ

الكهربائية إلى األرض  بداًل من 
أن تنتقل إليك فاحرص على 

ذلك.

والتوصيــالت  	  التمديــدات  ســالمة  مــن  التأكــد 
الكهربائيــة وأنهــا بحالــة جيــدة وداخــل مواســير 

عازلــة .
التأكــد مــن وجــود القاطــع األتوماتيكــي لفصــل 	 

ــوم  ــي يق ــدة لك ــة جي ــي حال ــه ف ــا" وأن ــار تلقائي التي
بفصــل الكهربــاء عنــد وجــود أي التمــاس كهربائــي.

يجــب عــدم مــرور التمديــدات الكهربائيــة تحــت 	 
أو الســجاد. بالقــرب مــن الســتائر  أو  الفــراش 

ــخ 	  ــة  بالمطب ــفط الهوائي ــراوح الش ــرك م ــب ت تجن
والحمامــات تعمــل باســتمرار  ,ألن ذلــك يــؤدي الــي 
ارتفــاع درجــة حــرارة الســلك ,ومــن ثــم إلــى حــدوث 

حريــق.
الجهــد 	  يماثــل  الكهربائــي  الجهــد  أن  تأكــد 

. المملكــة  فــي  بــه  المعمــول  الكهربائــي 
تمديــدات األســالك الكهربائيــة بعيــدًا عــن أماكــن 	 

ــة والحــرارة . الرطوب
تجنــب اســتخدام التوصيــالت الرديئــة الصنــع واتبع 	 

التعليمــات المدونــة عليها .
بمعرفــة 	  واآلخــر  الحيــن  بيــن  األســالك  فحــص 

. لمختــص ا
أحــدى 	  مــن  يتصاعــد  الدخــان  مشــاهدة  عنــد 

بالمنــزل   األفيــاش  أو مــن  الكهربائيــة  األجهــزة 
قــم بقطــع التيــار الكهربائــي عــن جميــع المنــزل 

بفنــي مختــص. االســتعانة  ثــم  www.998.gov.saومــن 
SaudiDCD

ال يســاور أحــدًا شــك فيمــا للكهربــاء مــن 
ــد  ــا ق ــرة ، إال أنه ــا المعاص ــي حياتن ــة ف أهمي
تشــكل مخاطــر علــى اإلنســان  فــي حالة عدم 
وبشــكل  الصحيــح  بالشــكل  اســتخدامها 
آمــن فقــد تســبب حرائــق بالمنــزل نتيجــة 
ــد  ــوب عن ــان المطل ــق األم ــي تحق ــأ ولك خط

اســتخدامها يجــب اتبــاع اآلتــي :



بقــرب 	  المنــذرة  والمؤشــرات  العالمــات  بعــض 
الكهربــاء. أخطــار  وقــوع 

ــات واألفيــاش 	  ــراق اللمب األعطــال المتكــررة كاحت
ــاء . وتوقــف قواطــع الكهرب

وميــض اإلضــاءة أو حــدوث شــرر مــن أي جــزء فــي 	 
ــاء بالمنــزل . شــبكة الكهرب

أصــوات الطنيــن واألزيــز الغيــر عاديــة الصــادرة مــن 	 
اللمبــات واألفيــاش  .

لسالمتك وسالمة أفراد أسرتك 
اتبع سبل األمان اآلتية:

الزيادة في األحمال
لكهربائية

إن تحميــل األســاك الكهربائيــة 
أكثــر مــن طاقتهــا وتركيــب عــدة 
واحــدة  توصيلــة  علــى  أجهــزة 
واســتخدام أســاك رديئــة يــؤدي 

إلــى وقــوع حــوادث كثيــرة .

سوء استخدام األجهزة 
الحرارية 

البيــوت  ربــات  مــن  كثيــرا  إنَّ 
األجهــزة  اســتخدام  ُيســئن 

: مثــل  الحراريــة 
وأجهــزة  الكهربائيــة  المكــواة 
مراعــاة  يجــب  لــذا   , التدفئــة 
الحــذر الشــديد وعــدم وضــع هــذه 
مــن  بالقــرب  الحراريــة  األجهــزة 
المــواد ســريعة االشــتعال مثــل 

والشراشــف(. )الســتائر 

سوء التوزيع
الكهربائيــة  الخطــوط  أن  يعنــي 
يتــم  لــم  منزلــك  فــي  الثالثــة 
توزيــع األحمــال عليهــا بالتســاوي 
أكثــر  خطيــن  أو  خــط  بتحميــل 
يــؤدي  هــذا  ,فــإن  الثالــث  مــن 
الخاصــة  الفيــوزات  احتــراق  إلــى 
بهذيــن الخطيــن  , وهــذا يتطلــب 
اســتدعاء فنــي مختــص ليصلــح 
مــا نتــج عــن ســوء االســتخدام.

إن سوء استخدام األجهزة الكهربائية وعدم اتباع 
تعليمات الشركة المصنعة يؤدي إلى حدوث حرائق 

نتيجة لألسباب التالية:

انبعــاث رائحــة احتــراق مــن األجهــزة أو األســالك 	 
ســارع  ذلــك  حــدوث  وعنــد  بالمنــزل  الكهربائيــة 
باســتدعاء فنــي الكهربــاء للكشــف عــن مصــدر 
. لســالمتك  بمنزلــك  الكهربائيــة  بالشــبكة  الخلــل 



خطة إخالء
في حالة نشوب 

حريق بالمنزل

أجهزة كشف الدخان
تندلــع أكثــر مــن نصــف الحرائــق المميتــة داخــل 
المنــازل ليــاًل والنــاس نيــام ، وينطلــق جــرس االنــذار 
حريــق  نشــوب  عــن  الدخــان  كشــف  أجهــزة  فــي 
موقظــًا ســكان المنــزل قبــل أن تحبســهم النيــران 
أو يخنقهــم الدخــان . وتــؤدي كشــف أجهــزة الدخان 
إلــى خفــض احتمــال تعرضــك للمــوت نتيجــة انــدالع 

ــًا. حريــق فــي منزلــك بمقــدار النصــف تقريب
ــرف 	  ــارج غ ــان خ ــف الدخ ــزة كش ــب أجه ــم بتركي ق

النــوم المغلقــة ، فركــب جهــازًا داخــل الغرفــة 
لمزيــد مــن الوقايــة . اتبــع تعليمــات تركيــب أجهزة 

ــهريًا .  ــا ش ــة وأفحصه ــان بدق ــف الدخ كش
اســتبدل بطاريــات جميــع األجهــزة مــرة واحــدة فــي 	 

الســنة علــى األقــل.
علــى 	  األوتوماتيكيــة  المــاء  رش  أنظمــة  تعمــل 

مكافحــة الحريــق وهــو ال يــزال فــي مراحلــة األولــى 
بــرش المــاء فقــط فــي المنطقــة التــي يبــدًا فيهــا 
هــذه  مثــل  تركيــب  االعتبــار  فــي  خــذ   ، الحريــق 
األنظمــة عنــد بنــاء منــزل جديــد وأنظــر فــي إمكانيــة 

ــي . ــك الحال ــي منزل ــا ف تركيبه
أولويــات التصــرف أثنــاء وقــوع الحريــق فــي المنــزل 	 

الــى  النائــم والتوجــه  إشــعار أهــل بيتــك وأيقــظ 
ــى رقــم الطــوارئ  ــي عل ــالغ الدفــاع المدن الخــارج وإب

رقــم )998(.
المتوفــرة 	  األوليــة  االطفــاء  وســائل  اســتخدم 

. للخطــر  نفســك  تعريــض  دون  الحريــق  لمكافحــة 
انتظــار رجــال الدفــاع المدنــي وإعطائهــم وصــف 	 

هنــاك  كان  اذا  وإشــعارهم  الحــادث  لموقــع 
المنــزل. داخــل  محتجزيــن 

www.998.gov.sa
SaudiDCD

يمكــن لســكان المنــزل النجــاة مــن الحريــق 
لنشــوب  انتبهــوا  اذا  كبيــرًا  كان  لــو  حتــى 
حريــق وخرجــوا مــن المنــزل بســرعة وبقــوه 
إخــالء  تماريــن  خــالل  مــن  وذلــك  خارجــه 
المنــزل فــي حالــة نشــوب الحريــق مــع اتخــاذ 

وســائل الوقايــة الالزمــة.



اللــون أو مصبــاح لطلــب المســاعدة 
أمــا اذا كان فــي الغرفــة جهــاز هاتــف 
وأخبرهــم  المدنــي  بالدفــاع  فاتصــل 

تمامــًا بموقعــك .

ــق . 6 ــدالع حري ــة ان أخــرج بســرعة فــي حال
وال تتوقــف ألي ســبب وال تحــاول انقــاذ 
األليفــة  الحيوانــات  أو  الممتلــكات 
وتوجــه مباشــرة الــى مــكان التجمــع 
الدفــاع   باســتدعاء  قــم  ثــم  المحــدد 
.)998( الطــوارئ  رقــم  علــى  المدنــي 

فــي حالــة وجــود دخــان كثيــف يحتــوي . 7
ويرتفــع  ســامة  غــازات  علــى  الدخــان 
أعلــى فخــالل  الــى  الســاخن  الهــواء 
الحريــق يكــون الهــواء األنقــى بقــرب 
أثنــاء  للدخــان  تعرضــت  اذا  األرضيــة، 
اســتخدامك لمخــرج النجــاة الرئيســي 
البديــل  المخــرج  اســتخدام  فحــاول 
أمــا اذا لــم يكــن هنــاك مفــر مــن عبــور 
الدخــان فأحبــو علــى يديــك وركبتيــك 
مــع إبقــاء رأســك مرتفعــًا عــن األرضيــة 
بمقــدار )21( إلــى )24( بوصــه ) 30 إلــى 

60 ســم( 

أبــق خــارج المنــزل أو المبنــى حالمــا . 8
الــى  تعــد  فــال  المنــزل  خــارج  تصبــح 
داخلــه مهمــا كان الســبب واذا أحتجــز 
بعــض االشــخاص داخــل المبنــى فــإن 
رجــال الدفــاع المدنــي هــم أكثــر النــاس 
قــدره علــى إنقاذهــم فالحــرارة والدخان 
يقاومــان،  ال  الحريــق  عــن  الناتجــان 
مدربــون  المدنــي  الدفــاع  ورجــال 
ولديهــم الخبــرة والمعــدات الالزمــة 

. المحتــرق  المبنــى  لدخــول 

أفــراد . 1 مــن  فــرد  كل  أن  مــن  تأكــد 
األبــواب  فتــح  علــى  قــادر  األســرة 
والنوافــذ بســرعة حتــى فــي الظــالم 
وينبغــي أن تجهــز النوافــذ واألبــواب 
المركــب عليــه قضبــان بــاآلت لفتحهــا 
ســريعًا يعــرف اســتخدامها كل مــن 

. المنــزل  فــي 

ســكنية . 2 بنايــة  فــي  تقيــم  كنــت  إذا 
فاســتخدم الــدرج للخروج وال تســتخدم 
المصعــد أبــدًا فــي حالــة نشــوب حريــق 
فقــد يتوقــف بيــن الطوابــق أو بأخــذك 

الــى طابــق تندلــع فيــه النيــران .

إذا كنــت تســكن فــي مبنــى مكــون . 3
مــن طابقيــن وتحتــم عليــك الخــروج 
الثانــي  الطابــق  نوافــذ  إحــدى  عبــر 
فتأكــد مــن وجــود طريقــة للوصــول 
ترتيبــات  وعمــل  بســالم  األرض  الــى 
اإلحتياجــات  وذوي  لألطفــال  خاصــة 
الخاصــة حيــث ينبغــي أن تجهــز غــرف 
نــوم األشــخاص الذيــن تصعــب عليهم 
ــف وإن ينامــوا إن أمكــن  الحركــة بهات

فــي الطابــق األرضــي .

بــأن . 4 فتحهــا  قبــل  األبــواب  تفحــص 
تجثــو علــى ركبتيــك عنــد البــاب وتقــوم 
مــن  ممكــن  جــزء  أعلــى  بلمــس 
مقبضــه و الفــراغ بينــه وبيــن اإلطــار 
ــدك فــإذا كان حــارًا فاســتخدم  بظهــر ي
مخرجــًا آخــر للنجــاة أمــا اذا كان بــاردًا 

فافتحــه بحــذر .

األبــواب . 5 جميــع  فأغلــق  انحبســت  اذا 
بينــك وبيــن النــار وســد الشــقوق حــول 
األبــواب لمنــع  الدخــان مــن الدخــول 
وانتظــر بقــرب النافــذة ولوح بثــوب فاتح 

وسائل الوقاية من الحريق:
تركيــب أجهــزة إطفــاء وأجهــزة إنــذار آلــي مبكــر ، 	 

وفحصهــا مــن حيــن آلخــر للتأكــد أنهــا تعمــل .
إعــداد خطــة للنجــاة ) االخــالء ( والتــدرب عليــه مــع 	 

أفــراد األســرة .
تركيــب نظــام مرشــات مــاء آليــة لمكافحــة الحريق 	 

حيــن حدوثــه .

اذا نشــب حريــق فلــن يكــون أمامــك متســع مــن 
الوقــت لوضــع خطــة إخــالء، اجلــس اليــوم مــع أفــراد 
أســرتك وضــع خطــة لكيفيــة إخــالء المنــزل فــي حالة 

نشــوب حريــق تتضمــن التالــي :
ارســم مخططــًا للمنــزل فــي إشــارة الــى مخرجيــن 	 

للنجــاة مــن الغرفــة وخصوصــًا غــرف النوم وأشــرك 
جميــع أفــراد األســرة فــي ذلــك .

اليــه 	  حــدد مكانــًا للتجمــع خــارج المنــزل يتجــه 
حريــق  نشــوب  حالــة  فــي  األســرة  أفــراد  جميــع 
إنتظــارًا لوصــول رجــال اإلطفــاء وهــذا سيســمح 
ِفــرق  إبــالغ  و  الجميــع  وجــود  مــن  بالتأكــد  لــك 
ــة إحتجــاز شــخص داخــل  ــي فــي حال الدفــاع المدن

. المحتــرق  المبنــى 
تــدرب علــى خطــة اإلخــالء مرتيــن فــي الســنة علــى 	 

األقــل بإجــراء تماريــن للهــروب مــن الحريــق داخــل 
المنــزل. أطلــب مــن شــخص أن يقــوم بالمراقبــة 
خطــة  فــي  المشــاركة  الجميــع  مــن  واطلــب 
اإلخــالء وتذكــر أن الغــرض مــن التمريــن ليــس 

التســابق بــل الخــروج بســرعة ولكــن بحــذر .

تمرينــًا  الحريــق  مــن  النجــاة  تمريــن  مــن  اجعــل 
عمليــًا جــادًا مــع وضــع فرضيــات أن بعــض المخــارج 
محاصــرة بالنيــران وأن األضــواء مطفــأة وأن بعــض 
علــى  وتــدرب  بالدخــان  مملــوءة  النجــاة  مســالك 
اســتعمال مخــارج بديلــة للنجــاة مــع مراعــاة مــا يلي:



طفايات الحريق
أنواعها واستخداماتها
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سحب مسمار األمان 
الموجود في الجزء العلوي 

من المقبض.

وجه مادة اإلطفاء إلى 
قاعدة اللهب مع تحريك 
المطفأة بإتجاه اليمين 

واليسار لتغطية الموقع 
تمامًا

كافح الحريق واقفًا مع 
إتجاه الريح.

اضغط على ذراع أو 
مقبض التشغيل لخروج 

مادة اإلطفاء.

كيفية استخدام طفاية الحريق 

تســتعمل فــي إخمــاد الحرائــق الناتجــة عــن 
الفئــة ) ب ‘ج ( الســوائل والتيــار الكهربائــي 

مثــل ) حرائــق الزيــوت والوحــدات الكهربائيــة ( 
لكنهــا ال تســتخدم فــي حرائــق المــواد الصلبــة 
والمــواد المعدنيــة . وهــذا النــوع يــؤدي إلــى 
التســمم عنــد اســتعماله فــي أماكــن ضيقــة.

طفاية ثاني 
أوكسيد الكربون 



تســتعمل فــي القضــاء على جميع أنــواع حرائق 
ــة  ــر موصل ــا غي ــز بأنه ــات ) أ, ب, ج ( وتتمي الفئ
ــي وال ينصــح باســتخدامها فــي  ــار الكهربائ للتي
الحرائــق الكهربائيــة التــي يزيــد فــرق الجهــد 
فيهــا علــى 1000 فولــت .وتعتبــر طفايــة البــودرة 
الكيميائيــة الجافــة متعــددة األغــراض أفضــل 
المتخصصــون  وينصــح  الحريــق  طفايــات 

ــن ــع االماك ــي جمي ــا ف بامتالكه

تســتعمل فــي اخمــاد حرائــق الفئــة ) ب ( مثــل 
)البنزيــن ، الزيــوت ، الكيروســين ( المنبثقــة 
ــتخدم  ــة ، وال تس ــائلة والصلب ــواد الس ــن الم ع
ــاء ألنهــا موصــل  للحرائــق الناتجــة عــن الكهرب
جيــد للكهربــاء ممــا يعــرض الشــخص للخطــر

وتســتخدم فــي مكافحــة حرائق المــواد الصلبة 
لإلحتــراق،  القابلــة  المــواد   ) أ   ( المجموعــة 
تســتعمل  وال  وغيرهــا  الــورق  كالخشــب، 
ــق  ــائلة والحرائ ــواد الس ــق الم ــاد حرائ ــي اخم ف

الناتجــة عــن الكهربــاء

طفاية البودرة طفاية الرغوةطفاية الماء 
الكيميائية الجافة

أأأ ببب ججج



د-الكواشف الضوئية  

يطلــق علــى الكواشــف الضوئيــة أيضــا كواشــف اللهب 
وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن الكواشــف الضوئية 

األولــى: تكشــف الضــوء الموجــود فــي طيف األشــعة 
فوق البنفســجية

الثانيــة: تكشــف الضــوء الموجــود تحــت الحمــراء 
ــذار بتوفيــر خدمــات أخــرى متعــددة  وتقــوم أجهــزة اإلن
عــالوة علــى وظيفتهــا األصليــة يمكــن تلخيصهــا فيمــا 
ــة أو التســخين وتكييــف  ــي ، إيقــاف أنظمــة التهوي يل

الهــواء للتحكــم فــي الدخــان .
قفل أبواب الحريق.	 
إعادة المصاعد إلى الدور األرضي تلقائيا.	 
تشغيل نظام اإلطفاء.	 
ابالغ مركز اإلطفاء.	 

أجهزة كشف 
الحريق
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ثالثا: أنواع الكواشف 
أ-كواشف الغازات المتباينة:

)نواتــج االحتــراق غيــر المرئيــة( تعتبــر ظاهــرة النــار هــي 
مــا يحــدث مــن تأيــن للجزيئــات عنــد خضوعهــا لالحتــراق 
وهــذه الجزيئــات مختلفــة التــوازن فــي االلكتــرون ممــا 
يجعلهــا تميــل لســرقة الكترونــات مــن جزيئــات أخــرى 
ونســتخدم كواشــف الغــازات المتأينــة هــذه الظاهــرة 

فــي تشــغيل هــذا النــوع مــن كواشــف .

ب-كواشف الدخان:

كواشــف  تصنيــع  يتــم  المرئيــة(  االحتــراق  )نواتــج 
الدخــان باســتخدام خليــة كهروضوئيــة مقرونــة بمصــدر 
ضــوء معيــن، وهــذه الخليــة عبــارة عــن قــرص مســطح 

ــي. ــار كهربائ ــه تي ــلط علي ــوء المس ــول الض يح

ج-كواشف الحرارة:

تعتبــر الحــرارة الناتجــة الوفيــرة لالحتــراق التــي يتــم 
ــة  ــادئ األولي ــتخدم المب ــة تس ــزة معين ــفها بأجه كش

الثالثــة لفيزيــاء الحــرارة.



أوال: تعريف اإلنذار والغرض من أنظمة 
اإلنذار وكشف الحريق

ــذار  هــو إعــالم ســكان المنشــأة بواســطة وســائل اإلن
المتلفــة بوجــود خطــر إلنقــاذ حياتهــم وممتلكاتهــم 
ــي  ــرض الرئيس ــة والغ ــر الالزم ــاذ التدابي ــالل إتخ ــن خ م
مــن هــذه األنظمــة هــو ســرعة االســتجابة إلــى الحريــق 
إشــارة  إلــى  المبكــرة  االســتجابة  هــذه  تحويــل  ثــم 
األفــراد  مجموعــة  أو  فــرد  لتنبيــه  مرئيــة  ســمعية 
ــة أو  ــز اإلغاث ــكان أو مرك ــى والم ــي المبن ــودة ف الموج
اإلطفــاء أن هنــاك حريــق فــي مراحلــه المبكــرة ويعتبــر 
ــا  ــه األرض لم ــى وج ــق عل ــف حري ــم كاش ــان أعظ االنس
 - الشــم   - اللمــس   - الســمع  حــواس  مــن  يمتلــك 
التــذوق - الرؤيــة باإلضافــة إلــى العقــل وهــي مجموعــة 
الحــواس التــي ال يمكــن أن تجتمــع فــي أي كاشــف اإل 
أن اإلنســان فــي حركــة دائمــة وقــد ال يتصــادف وجــوده 
فــي مــكان الحريــق أو يكــون مريضــًا أو نائمــًا أو فــي 

ــق. ــف الحري ــه بكش ــمح ل ــة ال تس ــة عقلي حال

ثانيا: أنواع أنظمة اإلنذار 
النظام العادي

ــى مجموعــة الكواشــف  ــذي يعتمــد عل هــو النظــام ال
المتصلــة ببعضهــا علــى منطقــة معينــة تعطــي إنــذار 
ــل  ــرك رج ــا يتح ــن خالله ــي م ــة الت ــذه المنطق ــى ه عل
األمــن فــي هــذه المنطقــة ويكتشــف مــكان الحريــق .

نظام معنون
هــوا النطــام الــذي يعتمــد على أن مجموعة الكواشــف 
المتصلــة ببعضهــا فــي المنطقــة تأخــذ أرقــام وأســماء 
ــا  ــه عندم ــي يوجــد بهــا الكاشــف بحيــث ان األماكــن الت
ــم  ــان رق ــر بي ــم يظه ــة التحك ــى لوح ــق عل ــر حري يظه

الكاشــف واســم المنطقــة وســاعة حــدوث الحريــق

أجهزة الكشف عن الحريق
وهــي أجهــزة تتحســس للدخــان أو الحــرارة أو اللهــب 

تقــوم بكشــف الحريــق وإخــالء الموقــع 

قبــل انتشــار الحريــق ولتحديــد نــوع الكاشــف الصحيــح 
الحريــق  نــوع  ومعرفــة  تحديــد  يجــب  والمطلــوب 
والظــروف  المــكان  وجغرافيــة  حدوثــه  الممكــن 
ــك  ــي تل ــارس ف ــذي يم ــاط ال ــوع النش ــه ون ــة ب المحيط

لمنطقــة ا

الجميــع  يســعى  الــذي  الســالمة  مبــدأ  إن 
الفطــرة  ركائــز  ركيــزة مــن  لتحقيقــه هــو 
فطــرة  وهــي  عليهــا  النــاس  فطــر  التــي 
الوجــود والصــراع مــن أجــل البقــاء بعيــدا 
ــث ال  عــن كل مــا يهــدد النفــس والمــال حي
يمكــن أن يكــون هنــاك وجــود فاعــل للحيــاة 
الســعيدة فــي ظــل غيــاب عنصــر الســالمة  
فالســالمة أن تكــون آمنــًا فــي بيتــك وعملــك 
ــك  ــق ذل ــك ولتحقي ــائل تنقل ــك ووس ومنتزه
كلــه يجــب ان يكــون لديــك الحــد األدنــى مــن 
الوعــي الوقائــي لوســائل األمــن والســالمة 
الســالمة  إجــراءات  كأهــم  ؛اإلنــذار  ومنهــا 
ــم  ــأن دره ــع ب ــن الجمي ــي ذه ــخ ف ــى يرس حت
وقايــة خيــر مــن قنطــار عــالج وبذلــك يكــون 
ــن  ــد م ــي للح ــي الوقائ ــع الوع ــدى المجتم ل

تكــرار وقــوع الحــوادث.



حوادث المصاعد
الكهربائية
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تحذير:
احــذر مــن كســر زجــاج البــاب الخارجــي واســتخدم 

الفتحــة فــي إخــراج مــن بالداخــل

ثالثًا:
فــي حالــة وجــود فتحــة طــوارئ بأعلــى الكابيــن 	 

بنــد )1,2(. اتبــع الخطــوات الســابقة فــي 

الكبينــة 	  ظهــر  يكــون  بحيــث  الكبينــة  اوقــف 
مســاوي تمامــًا ألرضيــة بــالط الــدور ثــم اســتخدم 

الخارجــي . البــاب  الطــوارئ فــي فتــح  مفتــاح 

ــة وافتــح فتحــة الطــوارئ 	  ــى ظهــر الكبين قــف عل
ألعلــى وابــدأ فــي إخــراج المحتجزيــن منهــا الــى 

الخــارج.

رابعــًا: فــي حالــة زيــادة الســرعة أو قطــع أحــد األحبــال 
فــإن جهــاز البرشــوت فــي مصعــد يعمــل تلقائيــًا علــى 
إيقــاف الصاعــدة فــي مكانهــا تمامــًا وفــي هــذة الحالــة 
يصعــب تحريــك الصاعــدة بالطــرق الســابقة إلــى أســفل 
ــم إيقافهــا  ــى يت ــى فقــط حت ــى أعل ويجــب تحريكهــا إل

علــى الــدور.

األسباب التى تؤدي الى حدوث العطل وتوقف 
المصعد على سبيل المثال ال الحصر:

انقطاع التيار الكهربائي	 

إحتراق فيوز	 

كالون الباب غير سليم	 

زر 	  علــى  الضغــط   )Stop( المصعــد  تأهــب  أثنــاء 
ــد  ــرى زر أح ــره أخ ــط م ــم الضغ ــوف ث ــاف للوق اإليق
األدوار لتنقــل المصعــد مــن الســرعة البطيئــة إلــى 
الســرعة الســريعة فجــأه ممــا يــؤدي إلــى فصــل 

االوفرلــود.

تلــف الكســوة البالســتيكية بالكبينــة أو كســرها 	 
ممــا يــؤدي إلــى عــدم اتزانهــا.

عــدم 	  نتيجــة  الكونتــرول  علــى  متراكمــة  أتربــة 
إغــالق غرفــة الماكينــة جيــدًا وخاصــة فــي ســوء 

الجــو. حالــة 

بإبــاغ  اإلســراع  يجــب  األحــوال  وفــي عمــوم  هــذا 
شــركة الصيانــة فــور حــدوث أي عطــل أو احتجــاز 
ركاب داخــل المصعــد إلتخــاذ الــازم فــورًا كمــا وانــه 
يجــب التأكــد مــن وجــود جــرس انــذار داخــل الكبينــة 

ــدة ــورة جي ــان بص يعم



 تعليمات السالمة في المصاعد
ــة علــى لوحــة 	  أوال: التقيــد بالتعليمــات المكتوب

التعليمــات فــي المصاعــد

 ثانيــا: تدريــب الحــراس بــكل مبنــى علــى كيفيــة 	 
تحريــك جهــاز رفــع المصاعــد يدويــا ألقــرب دور 
بــاب  فتــح  وكيفيــة  ســبب  ألي  توقفهــا  عنــد 

الطــوارئ

 ثالثــا: ان تكــون المكنــات محكمــة الغلــق تماما 	 
وال يوجــد بهــا أي نوافــذ الفتحــات تســمح بدخول 
االتربــة اليهــا لتأثيرهــا علــى أجهــزة المصاعــد 
الموجــودة بالغرفــة كمــا يجــب ان تبقــى الغرفــة 
اال  بدخولهــا  شــخص  ألي  يســمح  وال  مغلقــة 

الفنييــن القائميــن علــى الصيانــة فقــط.

غيــر 	  او  غريــب  صــوت  أي  ســماع  عنــد  رابعــا: 
طبيعــي كاحتــكاك الصاعــدة مثــا اثنــاء الصعــود 
والهبــوط او ارتجاجــه فيلــزم عــدم اســتخدامه 
وفصــل  الحالــة  هــذه  فــي  نهائيــا  )المصعــد( 
التيــار الكهربائــي عنــه وإبــاغ الجهــة القائمــة 

عليــه. للكشــف  بالصيانــة 

مــن 	  والوقائيــة.  الدوريــة  الصيانــة  خامســا: 
ــة  ــة والوقائي ــة الدوري ــون الصيان ــة ان تك األهمي
تجــرى فــي مواعيــد منظمــة شــهرية علــى األقــل 
ــة جهــة  ــكل مصعــد وان تقــوم بهــذه العملي ل
متخصصــة فــي صيانــة المصاعــد ويستحســن 
ــث  ــب حي ــد والتركي ــت بالتوري ــي قام ــة الت للجه
ــازم  ــة ال ــار االصلي ــع الغي ــا قط ــر لديه ــه يتوف ان

تركيبهــا للمصاعــد التــي تقــوم بتوريدهــا.

الحــوادث التــي قــد يتعــرض لهــا مســتخدمي 
المصاعــد

المصاعــد قــد تتســبب فــي حــوادث خطيــرة عنــد 
إســاءة اســتخدامها وعدم التقيد بوســائل الســامة 
ــا بعــض أنمــاط  الخاصــة بهــا ومخالفتهــا ونــورد هن

ــد: ــوادث المصاع ح

احتجــاز األشــخاص بداخلــه لوقــت طويــل دون علــم 	 
االخريــن وذلــك لتعطــل وســائل االتصــال المتوفــرة 
فيــه كاتعطيــل جــرس اإلنــذار والتلفــون أو عــدم 

وجــود حــارس لمتابعــة حركــة المصعــد.

انفتــاح بــاب المصعــد اثنــاء عمــل المصعــد ممــا قد 	 
يــؤدي الــى إصابــات خطيــرة كأن يخــرج الشــخص 
راســه ليشــاهد حركــة المصعــد ممــا قــد يــؤدي 

ــر راســه. ــه أو بت ألصابت

احتجــاز مالبــس أو أحــد أطــراف الراكــب بيــن جــدار 	 
البئــر أو قاعــدة الســفينة بســبب عــدم وجــود بــاب 
داخلــي للكبينــة وفيــه مخالفــة لســالمة المصعــد 
وينتــج عنــه وفيــات وبتــر لألعضــاء، عــدم وجــود 
خليــة ضوئيــة او عطلهــا قــد يتســبب فــي اصطــدام 
بــاب إقفــال الكابينــة بأحــد ركاب المصعــد واصابتــه 

ــات مختلفــة . بإصاب

تلــف أو عــدم وجــود حاجــز لبــاب المصعــد قــد يــؤدي 	 
لســقوط الراكــب بيــن دران البئــر والكبينة.

تحــرك الكابينــة أثنــاء إخــراج محتجزيــن منهــا ممــا 	 
يــؤدي إلــى بتــر عضــو يصــادف مــروره وفــي هــذه 
الحالــة يجــب علــى المنقــذ فصــل التيــار الكهربائــي 
اإلنقــاذ  بــدء عمليــة  قبــل  المصعــد  عــن  تمامــا 
واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لكــي  ال يعــاد تشــغيله 

ــاذ. ــات اإلنق ــام بعملي ــاء القي أثن

طريقة إنقاذ راكب محتجز بالمصعد.
ــدور مباشــرة  ــة توقــف المصعــد أمــام ال أواًل: فــي حال
أو أســفله بقليــل يتبــع اآلتــي افصــل التيــار الكهربائــي 
ــق القاطــع )الســكينة(  عــن المصعــد تمامــا عــن طري

ــد. ــة بالمصع ــية الخاص الرئيس

ــاب )موجــود 	  ــح الب ــاح الطــوارئ لفت اســتخدام مفت
مــع حــارس( العمــارة أو مــع غرفــة اإلنقــاذ.

ــردا 	  ــام ف ــدوء ت ــن به ــراد المحتجزي ــراج األف ــم إخ يت
ــل. ــم بالكام ــم إنقاذه ــى يت ــردا حت ف

اقفــل البــاب مــرة أخــرى بواســطة مفتــاح الطــوارئ 	 
وتأكــد مــن تمــام إغالقــه منعنــا الوقــوع أحــد فــي 

بئــر المصعــد نتيجــة تــرك البــاب مفتــوح.

ال تعيــد التيــار الكهربائــي للمصعــد وابقــي عليــه 	 
بعمــل  لتقــوم  الصيانــة  شــركة  وابلــغ  مفصــوال 

الــالزم.

ثانيــًا: توقــف المصعــد أعلــى مــن وقفــة الــدور أو بيــن 
ــًا  ــد تمام ــن المصع ــي ع ــار الكهربائ ــل التي ــن افص دوري
عــن طريــق القاطــع ) الســكينة( الرئيســية الخاصــة 

ــد بالمصع

اصعد الى غرفة الماكينات واتبع الخطوات التالية:

اســتخدم طــارة الماكينــة فــي تحريك الصاعدة بســهولة 
ــن  ــرب دور م ــام أق ــل أم ــى يص ــفل حت ــى أو أس ــدًا ألعل ج

مــكان توقفهــا حوالــي )ســم( عــن الــدور.

اعــد ذراع الفرامــل الــى مكانــه الطبيعــي وتأكــد مــن أن 
الفرامــل فــي وضعهــا الصحيــح وأن الصاعــدة ال يمكــن 

تحريكهــا بواســطة الطــارة.

الكابيــن  عنــده  أوقفــت  الــذي  الــدور  أعلــى  إلــى  عــد 
واســتخدم مفتــاح الطــوارئ لفتــح البــاب الخارجــي ثــم 

أبــدأ فــي إخــراج األفــراد المحتجزيــن بهــدوء.


