
إرشادات السالمة الكهربائية



عزي�زي المس�تهلك:  نقدم ل���ك مجموع���ة م���ن النصائح واإلرش���ادات من أجل س���المة أس���رتك 
وممتلكات���ك م���ن المخاط���ر الكهربائي���ة الت���ي ق���د تؤدي إل���ى حوادث جس���يمة وخس���ائر ف���ي األرواح 
والممتلكات، إال أنه من السهل تفادي تلك المخاطر والحوادث باتخاذ تدابير احتياطية سهلة االتباع، 

والتي من الممكن أن تساعد على منع الحوادث عبر اتباع التعليمات التالية: 

من أج�ل سالمت��ك ....



تأكد دائما من س���المة المنف���ذ الكهربائي . 1
واالهتمام بإبدال وإصالح كل ما هو متضرر. 

تحقق من أن المقابس الكهربائية موصلة . 2
في المنفذ الكهربائي بش���كل سليم وغير 
موصلة فوق القدرة المسموح بها كما هو 

موضح في الصورة.

تجن���ب تمدي���د االس���الك الكهربائي���ة تح���ت . 3
السجادات والبوابات أو بين الممرات.              

                    
زي���ادة ط���ول التوصيل���ة الكهربائي���ة . 4 ع���دم 

بإيصالها بتوصيلة أخرى.

األجه���زة . 5 توصي���ل  عل���ى  دائم���ًا  أح���رص 
التكيي���ف،  )األف���ران،  الكهربائي���ة األساس���ية 
منف���ذ  ف���ي  المالب���س(  مجف���ف  التبري���د، 
كهربائي مستقل وتجنب استخدام أسالك 

التمديد اإلضافية.

تجن���ب وض���ع مناف���ذ كهربائي���ة قريب���ة م���ن . 6
مصادر المياه كالمغاسل ودورات المياه.

أحرص على فصل األجه���زة الكهربائية عند . 7
عدم استخدامها.

تأك���د م���ن ن���زع المقب���س الكهربائ���ي م���ن . 8
س���حب  طري���ق  ع���ن  ال  الرئيس���ي  مص���دره 

السلك.

األجه���زة الكهربائي���ة التالف���ة يج���ب عزله���ا . 9
سريعا وعدم استخدامها.

ال تضع األشياء القابلة لالحتراق بالقرب من . 10
األجهزة الكهربائية المولدة للحرارة.

مدخل���ة . 11 المقاب���س  جمي���ع  أن  م���ن  تحق���ق 
بش���كل صحي���ح لضم���ان ع���دم س���خونتها 

وتسببها لحريق.

1

X

X

إرشادات السالمة الكهربائية داخل المباني 

X

X



أخذ الحيط���ة والحذر من خط���وط الكهرباء . 1
الهوائية الس���اقطة بس���بب س���وء األحوال 
منه���ا  الق���رب  أو  لمس���ها  وتجن���ب  الجوي���ة 
والتواص���ل مع الجه���ات المس���ؤولة التخاذ 

اإلجراء المناسب.

اح���رص دائما على جعل مس���افة كافية عند . 2
اس���تخدام الس���اللم والس���قاالت بالقرب من 
خطوط الكهرباء الهوائية وتجنب لمس أي 
خطوط نقل كهرباء ألنها لن تكون معزولة.

احرص على غرس األشجار بعيداً عن خطوط . 3
الكهرباء الهوائية لتفادي تالمسها.  

عدم السماح لألطفال باللعب بالقرب من . 4
خط���وط نق���ل الكهرباء أو تس���لق األش���جار 

القريبة منها.

قبل الب���دء بحفر  أي مش���روع يجب التواصل . 5
خل���و  م���ن  للتأك���د  الكهرب���اء  ش���ركة  م���ع 
المنطقة من األسالك الكهربائية المدفونة.

اح���رص عل���ى ترك ف���راغ كاف ح���ول األجهزة . 12
)األف���ران،  للح���رارة  المص���درة  الكهربائي���ة 
المالب���س  مجف���ف  التبري���د،  التكيي���ف، 

والكمبيوترات(.

أح���رص عل���ى االس���تعانة بفن���ي متخصص . 13
عن���د الحاجة وتجنب المبادرة بالعمل إذا لم 

تكن مؤهاًل.

عند التعام���ل مع األجهزة الكهربائية احرص . 14
عل���ى ارت���داء األحذية وتجن���ب العمل حافي 

القدمين.

تحقق من وجود أدوات الس���المة كطفايات . 15
المم���رات  ف���ي  الط���وارئ  وأن���وار  الحري���ق 

والساللم.
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أطفئ قاطع الكهرباء الرئيسي للمبنى.. 1

ال تالم���س األس���طح المعدني���ة عن���د ح���دوث . 2
التم���اس كهربائ���ي أو أي ش���خص مالم���س 

للكهرباء ألنه موصل لها. 

اتصل بالدفاع المدني طلبًا للمساعدة.. 3

لش���خص . 4 كهربائي���ة  صدم���ة  ح���دوث  عن���د 
م���ا، وع���دم الق���درة عل���ى الوص���ول للقاطع 
اتب���ع اإلج���راءات  الكهربائ���ي لفص���ل التي���ار، 

التالية:
• عازل���ة 	 ومادت���ه  ج���اف  س���طح  عل���ى  ق���ف 

للكهرباء مثل لوح خشبي. 
• اس���تخدم أداة عازل���ة للكهرب���اء أيض���ًا مث���ل 	

عصا خشبية أو كرسي خشبي.
• ادفع المصاب بعيداً عن مصدر الكهرباء.	
• األحم���ر 	 المدن���ي واله���الل  بالدف���اع  اتص���ل 

إلسعاف المصاب.  
 

في حالة الحري���ق أو وجود دخان بادر بمغادرة . 5
المبنى سريعًا واتصل بالدفاع المدني.

الكهربائي���ة . 6 المصاع���د  اس���تخدام  تجن���ب 
وأحرص على استعمال ساللم الطوارئ.

عند االصطدام بأب���راج الضغط العالي ال قدر . 7
اهلل تجن���ب لمس أجزاء الس���يارة وقم بطلب 
المساعدة عن طريق استعمال بوق السيارة 
أو ع���ن طري���ق الج���وال، ولو نش���ب حريق في 
الس���يارة فقم بفت���ح الباب وبعده���ا أقفز الى 

الخارج مع عدم لمس السيارة. 

والهيئة تتمنى للجميع الصحة والسالمة
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7948 طريق الملك فهد الفرعي
الرياض 12711 - 4199

المملكة العربية السعودية 
الهاتف المركزي: 9000-201 )011(   هاتف مباشر: 201-9045 )011(

الهاتف المجاني: 9000-125 )800( فاكس: 201-9044 )011(
info@ecra.gov.sa :بريد إلكتروني

موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت
www.ecra.gov.sa

والهيئة تتمنى للجميع الصحة والسالمة


