نصيحة غالية حول منع
الح رائق يف األب راج السكنية

هذه النرشة مخصصة للمالك وجمعيات اإلسكان والسكان
الذين يريدون معرفة املزيد عن كيفية منع الحرائق والقيام
بإخالء أمن يف حالة نشوب حريق.
بباب واحد فض ًال عن باب الشقة .ومن
مخارج الطوارئ
أهم رشط يف القيام بعملية إخالء أي مبنى املهم جداً أن يغلق الباب املؤدي إىل بيت
هو وجود مخرجني طوارئ عىل األقل بهذا السلم بإحكام وبشكل تام ،وأن يعمل
الباب القريب كام ينبغي وأن تثبت
املبنى .فإن أغلق املَخرج بسبب الحريق
مقابض ال رباغي يف لوح األمان بإحكام.
فينبغي أن يكون املخرج البديل متاح اً.
ويتعني الحفاظ عىل مخارج الطوارئ السندرات والبدرومات
ويف املباين التي تصل إىل مثانية طوابق
خالية من األغ راض حرة االستناد واألغ راض •يجب الحفاظ عىل املم رات املوجودة
يتم استخدام سالمل بيت السلم يف العادة
كأحد مخارج الطوارئ ،كام ميكن أن تساعد القابلة لالح رتاق وهذا هو السبب يف
يف السندرات والبدرومات خالية من
عدم حفظ الدراجات وعربات األطفال
األغ راض حرة االستناد واملواد القابلة
النافذة عند القيام بخدمات اإلنقاذ يف
والصحف والصناديق يف بيت السلم ولو
لالح رتاق.
عملية اإلخالء باستخدام السالمل حيث
حتى بشكل مؤقت .
•ينصح بعدم تخزين الغازات واملواد
تكون مخرج اً بدي الً.
القابلة لالشتعال أو أي مادة متفجرة
أما املباين التي تتكون من أكرث من
يف السندرات والبدرومات.
طرق الوصول
مثانية طوابق فيكون بها مخرج طوارئ
تحتوي بعض املمتلكات عىل طرق وصول •يتعني الحفاظ عىل أبواب السندرات
واحد فقط عادة يتم تصميمه بأمناط
والبدرومات مغلقة ومقفولة.
خاصة وفق تصميم بيت السلم من أجل إضافية كرشط يف رخصة التخطيط وتعد
منع انتشار الدخان والغازات الخانقة .فليك طرق الوصول تلك هامة جداً عند القيام •ينبغي أن يعم النظام والرتتيب الجيد
من أجل منع الح رائق.
بعمليات اإلخالء ومكافحة الح رائق.
تدخل إىل بيت السلم فالبد من املرور

ويتعني أن تكون طرق الوصول تلك
مصممة بشكل جيد كام يتعني الحفاظ
عليها خالية من العوائق باإلضافة إىل
تنظيفها من الثلج أثناء شهور الشتاء.

تذكر أن معظم هجامت اإلح راق العمد
تتم يف البدرومات وغرف القاممة وبيوت
السلم والسندرات .اجعل منفذو عمليات
اإلح راق عمداً بعيداً!

اإلسكان القيام بفحص تلك املعدات.

ماذا يقول القانون؟

مبوجب القانون رقم ( :778لعام )2003
الخاص مبكافحة الحوادث الفصل § 2
"يقوم املالك أو الساكن املستفيد بوضع
معدات مكافحة الح رائق
املعدات من أجل إطفاء الح رائق وإنقاذ
تحتوي معظم األب راج السكنية بالبالد
عىل معدات مكافحة الح رائق مركبة بها .األرواح أثناء الحريق أو أية حادثة أخرى
كام يقوم باتخاذ اإلج راءات الرضورية
وهذه املعدات ميكن أن تكون مث ًال
ملكافحة الحريق وملنع أو للحد من
خوانق الدخان أو امل راوح مام يسمح
التلف/اإلصابة الناتجة عن الحريق.
بإخ راج الدخان والنار من بيوت السلم
وباختصار ،ما ذُكر أعاله يعني أن ك ًال
والبدرومات والج راجات أو قنوات تسهل
من ساكن/مالك الشقة باإلضافة إىل مالك
نقل املياه خالل خدمات اإلنقاذ.
والبد من فحص املعدات املذكورة أعاله العقار/جمعيات اإلسكان مسؤولني عن
عىل ف رتات منتظمة مع الرتكيز عىل الوظيفة االلتزام بالقانون .ويجب عىل السكان
االلتزام بالقواعد التي تطبق عىل املبنى
وسالمة التشغيل باإلضافة إىل التلف
املحتمل .ويتعني عىل مالك العقار/جمعية التي نحن بصددها كام يجب عىل املالك

ضامن وضع القواعد من قبل رشكة إيه
إم دي التي تقوم بفحص وصيانة معدات
مكافحة الح رائق.

أجهزة كاشف الدخان

توجد نرشة استشارية محددة بخصوص
أجهزة كاشف الدخان نرشتها ال رابطة
السويدية للحامية من الح رائق.
نرشت أيض اً وكالة خدمات اإلنقاذ
الوطنية نصيحة بخصوص أجهزة كاشف
الدخان السكنية ( .)2007:1للمزيد
من املعلومات يرجى الرجوع إىل
 www. brandskyddsforeningen.seو
.www. msbmyndigheten.se
أجهزة كاشف الدخان ميكن أن تنقذ
الحياة .تأكد من أن لديك دامئا كاشف
دخان يعمل بالبيت.

يرجى االتصال عىل  112يف حال نشوب حريق.
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