ال تتأخر في إعداد
خطة الهروب من حريق في منزلك

خطة الهروب من منزلك:
أربعة أشياء يمكنها إنقاذ حياتك

ر ّكب!

لقد تأخرت جدًا في إعداد خطة هروب من حريق في منزلك حين
يجتاحه الحريق .ويحتاج كل فرد في المنزل أن يستعد مقدمًا حتى
يمكنه االنطالق
إلى ما يجب عليه عمله بمجرد سماع صوت جهاز اإلنذار
من الدخان.
توفر أجهزة اإلنذار من الدخان الدقائق الالزمة للهروب بأمان من
الحريق .وتضمن خطة الهروب من حريق بالمنزل والتدرب عليها
أن كل فرد يعرف كيفية استغالل هذا
الوقت استغالالً فاعالً.

اختبر!

ارسم خريطة!

تدرب!

القائمة
المرجعية بشأن
حرائق المنازل

تشمل خطة الهروب من المنزل:


مخرجين من كل غرفة في المنزل (عاد ًة باب ونافذة)؛



أجهزة إنذار من الدخان ُتر ّكب وتعمل بصورة صحيحة
في أرجاء المنزل؛



مكان تجمع خارج المنزل وأمامه
يمكن لكل األفراد التجمع فيه فور خروجهم؛



وسيلة لالتصال برقم خدمة الطوارئ  199ومعلومات عن
هذه الخدمة

إذا كانت لديك أية أسئلة أو في حاجة إلى معلومات
إضافية حول أجهزة اإلنذار من الدخان المجانية،
يُرجى االتصال على:
إدارة مكافحة الحريق واإلنقاذ في بورتالند
)330( 320-0033

إدارة مكافحة الحريق
واإلنقاذ في بورتالند

Always Ready, Always There

(دائ ًما جاهزون  -دائ ًما هناك)
)330( 320-0033

اإلنذار المبكر والهروب
تعتمد فرصة أسرتك في الهروب من حريق في
المنزل على التحذير المسبق الصادر من أجهزة اإلنذار
من الدخان وعلى خطة الهروب المسبقة التي
قمت بإعدادها.

أجهزة اإلنذار من الدخان:
خط دفاعك األول



بالفعل بإعداد خطة هروب من حريق منزلي
والتدرب عليها.
رغم أن  %07من األمريكيين لديهم خطة هروب
في حالة حدوث حريق فقط  %70منهم قاموا بالتدر ب
عليها.
كان من رأي ُثلث األسر المعيشية األمريكية التي
وضعت تقديرات أن لديها  6دقائق على األقل قبل أن
يصبح حريق يشب في منزلها خطرً ا على األرواح.
والوقت المتاح غالبًا ما يكون أقل .ويقول فقط % 3
إن أول تفكير يساورهم عند سماع صوت جهاز
اإلنذار من الدخان هو الخروج!
ولهذا من األهمية الكبرى تركيب أجهزة اإلنذار
بصورة صحيحة ووجود خطة هروب من المنزل.
وسيأخذك هذا ال ُكتيب خالل الخطوات.

نوم وفي كل غرفة نوم.



علم أطفالك االستخدام الصحيح لنظام خدمة الطوارئ .199

تأكد من أجهزة اإلنذار مركبة على السقف أو على الجدار أسفل



ارسم خريطة لكل طابق في منزلك ،مع توضيح مكان

التهوية أو عداد غلق المدخنة (جهاز التحكم في حركة الهواء)؛



ويجب تجنب مناطق حركة تدفق الهواء العالية أو

بمجرد انطالق جهاز اإلنذار
وف ًقا الستقصاء الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق،
فقط واحد من كل ثالث أسر معيشية أمريكية قامت

قم بتركيب أجهزة إنذار في كل طابق من منزلك خارج كل منطقة



قم بإعداد والتدرب على خطة هروب من حريق منزلي.

السقف بمسافة  91-4بوصة ،على أن تكون بعيدة عن فتحات

يمكن للحريق أن ينتشر بسرعة في كافة أنحاء
منزلك ،وال يترك لك وق ًتا سوى دقيقتين للهروب بأمان

خطة الهروب الخاصة بك:
كل ثانية مهمة
جميع األبواب والنوافذ.
تأكد من أن كافة األبواب والنوافذ المؤدية للخارج

"المناطق الميتة".


اتبع إرشادات الشركة المصنعة من أجل تنفيذ الصيانة بالطرق
السليمة .ويمكن ألجهزة اإلنذار من الدخان أن تنقذ الحياة ،ولكن
فقط إذا تم تركيبها وصيانتها بالطرق السليمة.



أوجد طريقين للخروج من كل غرفة.

إن وجود غبار كثيف أو شحوم أو مواد أخرى في جهاز اإلنذار

تفتح بسهولة.


علم أطفالك كيفية الهروب معتمدين على أنفسهم في حال
عدم تمكنك من مساعدتهم.



أعد خطة لكل فرد في منزلك يعاني من إعاقة.

لحماية منزلك وأسرتك ،ينبغي أن تكون قادرً ا على وضع

قد تتسبب في تعطله .نظف شبكة جهاز اإلنذار الخاص بك.

عالمة بجانب كلمة "نعم" في كل مما يلي:
لحماية منزلك وأسرتك ،ينبغي أن تكون قادرً ا على وضع عالمة
بجانب كلمة "نعم" في كل مما يلي:

أجهزة اإلنذار من الدخان
 .9تم تركيب أجهزة إنذار من الدخان في كل طابق
من منزلي.
.1

تم وضع أجهزة اإلنذار في كل غرفة نوم أو بالقرب
منها ،إما على السقف أو على الجدار أسفل السقف
بمسافة  4بوصات إلى  91بوصة.

.3

تم اختبار أجهزة اإلنذار من الدخان طبقا ً إلرشادات
الشركة المصنعة.

.4

يتم استبدال البطاريات عند الحاجة.

.5

يمكن سماع اإلنذار في اليقظة والنوم على ح ٍد سواء.

نعم

خطة الهروب من المنزل
ال

.9

هل لديك خطة هروب؟

.1

هل يتم التدرب
عليه بانتظام؟

.3

هل تتضمن خطة الهروب مكا ًنا آم ًنا
للتجمع؟

.4

هل يوجد طريقان للخروج من كل غرفة؟

.5

تم لصق رقم الطوارئ  199على
كل الهواتف.

نعم

ال

