تتمتع الواليات المتحدة بأفضل المباني
ولديها خدمات إطفاء هي األفضل في العالم
من حيث التدريب والتجهيز ،ولكن رغم
هذا وذاك فإن لديها عددًا غير مقبول من
الوفيات الناتجة عن الحرائق
عا ًما بعد عام بعد عام...
تسبب الحرائق عد ًدا من الوفيات بين األمريكيين
يفوق ذلك الذي تسببه جميع الكوارث الطبيعية
مجتمعة...بما يزيد عن  50ضع ًفا

السالمة

خطط للنجاة

من الحرائق

هي

مسؤوليتك

تتسبب الحرائق في وقوع خسائر في الممتلكات
تقدر بما يزيد عن  11مليار دوالر كل عام
يندلع ما يقارب  400000حريق منزلي في
الواليات المتحدة كل عام
يموت ما يقارب  4000شخص بسبب الحرائق
كل عام .ويصاب بسببها  27000آخرين
كل ساعتين يموت شخص بسبب الحرائق

Andrew M. Cuomo
الحاكم
والية نيويورك
John P. Melville
المُفوَّ ض
إدارة األمن القومي
وخدمات الطوارئ
Bryant D. Stevens
مسؤول اإلطفاء بالوالية
مكتب منع الحرائق ومكافحتها

إن األخطاء البشرية هي أهم العوامل التي تسبب
الحرائق وتساعد على انتشارها
على العكس من الكوارث الطبيعية ،فإنه يمكن
منع وقوع جميع الخسائر والوفيات الناتجة عن
الحرائق تقريبًا

ستساعدك المعلومات الموجودة في هذا
الكتيب على منع وقوع الخسائر المحتملة
الناتجة عن الحرائق

مكتب منع الحرائق
ومكافحتها
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc

نصائح تتعلق

بالسالمة من
الحرائق
المنزلية

الحرائق ملتهبة وسريعة االنتشار
ومظلمة وتصدر دخا ًنا وغازات قاتلة
خالل بضع دقائق ،يمكن لدرجة الحرارة داخل الغرفة التي تندلع فيها
النيران أن تتجاوز الـ 1000درجة بكثير .لن يمكنك النجاة في هذه
الحرارة .سيكون التقاطك نفسًا واح ًدا من هذا الهواء فائق الحرارة
ً
قاتل .يتضاعف حجم النيران كل  60-30ثانية .خالل دقائق معدودة،
ستشتعل النيران في غرفة كاملة ،أو حتى في عدة غرف ،بشكل كامل.
هل يمكنك أن تسبقها إلى الباب؟ الحرائق مظلمة .لن تكون قادرً ا على
الرؤية .تمرن على الهروب معصوب العينين أو بطريقة أخرى مع
انعدام الرؤية .الدخان مميت .يصدر األثاث والطالء والبساط والعديد
من المواد أخرى غازات سامة وقاتلة عند احتراقها .تكون معظم
حاالت الوفيات التي تحدث في الحرائق بسبب استنشاق الدخان السام.
أنت من تختار إذا ما كنت ستصبح بمأمن من الحريق .عن طريق
اتباع بعض الممارسات البسيطة للسالمة فيما يتعلق بالحرائق ،يمكنك
المساعدة على حماية نفسك وعائلتك من أن تكونوا ضمن اآلالف الذين
يموتون بسبب الحرائق كل عام.

خطط مقد ًما  -اخرج من المكان ح ًيا

إذا وجدت نفسك عال ًقا في حريق ،يجب أن تكون
النجاة هي أولى أولوياتك.
•كن على دراية بطريقين للخروج من كل غرفة
•تحسس الباب
•إذا كان الباب ساخ ًنا فال تفتحه
•استخدم طريقك الثاني للخروج ،أو توجه إلى النافذة وصِ ح طلبًا
للمساعدة
•إذا كان الباب بار ًدا ،فابق منخفضًا وافتحه ببطء
•تحقق من عدم وجود دخان أو نيران قبل الخروج
•اخرج ثم اتصل بالهاتف طلبًا للنجدة .اتصل بـ 911أو
•برقم الطوارئ المناسب ،من مكان آمن خارج المبنى
•إذا كان هناك إنذار حريق متاح ،قم بتشغيله في طريقك للخروج
•أغلق الباب خلفك .يساعد ذلك على منع الحريق من االنتشار ويمكنك
من حماية ممتلكاتك من التلف الناتج عن الحريق أو الدخان

َ
ضا وسارع بالمغادرة
ابق منخف ً
•ال تبحث عن األشخاص اآلخرين أو تجمع أشياءك
•اطرق األبواب أثناء مغادرتك للمكان
•صِ ح ً
قائل "حريق" أثناء مغادرتك للمكان
•ليس لديك متسع من الوقت لفعل أي شيء سوى الهروب

•ازحف على األرض

•يمكن للدخان الكثيف أن يجعل الرؤية مستحيلة
•ويمكن أن تصبح الكيماويات السامة الموجودة في الدخان قاتلة في
ثوان معدودة
غضون
ٍ
•ترتفع الحرارة ويصعد الدخان ألعلى—يكون الهواء األنقى واألكثر
أما ًنا بالقرب من األرض

•إذا لم تستطع الخروج ،فالفت انتباه أحد األشخاص

•أغلق بابك وسد فتحاته—حاول أن تبقي الدخان بالخارج
•علّق شي ًئا ما ،كمالءة ً
مثل ،أو لوّ ح به من النافذة للفت االنتباه
•صِ ح من النافذة

باتخاذك الخيارات الصحيحة ستقي
نفسك خطر الوفاة في حريق

يمكن منع حدوث الحرائق عن طريق اتباع بعض
االحتياطات البسيطة:
•تحمل المسؤولية الشخصية لمنع حدوث الحرائق

•حافظ على المقابس الكهربائية من الحمل الزائد
•ضع المدافئ والمصابيح الهالوجينية بعي ًدا عن األشياء التي يمكن
أن تحترق
•أطفئ الشموع والبخور عندما ال يكون هناك من يتابعها
•تأكد من إطفاء جميع المواد التي تدخن بشكل كامل
•ال تدخن إذا كنت تشعر بالتعب أو االعتالل
•احفظ الشوايات بعي ًدا عن المباني
•احفظ الثقاب والقداحات بعي ًدا عن متناول األطفال

احم نفسك من االحتجاز أثناء اندالع
ِ
الحريق
•احرص على امتالك أجهزة إنذار عاملة كاشفة للدخان

•افحص أجهزة اإلنذار الكاشفة للدخان بشكل شهري
•ركب بطاريات جديدة مرتين كل عام Change your clock-" -
( "Change your batteriesعندما يحين وقت تغيير الساعة
للتوقيت الصيفي ،غيّر جميع بطاريات أجهزتك)
•ال تنزع البطاريات أب ًدا الستخدامها ألي غرض آخر

•خطط لمسارات الهروب

•كن على دراية بأماكن جميع المخارج الموجودة في المبنى الذي توجد فيه
•كن على دراية بطريقين للخروج من كل غرفة
•ضع خطة للهروب من المنزل تحدد فيها طريقين للخروج من كل
غرفة
•تمرن على خطتك—تحدث أغلب الحرائق في الليل عندما يحل الظالم
وتصبح الرؤية صعبة
•حدد مكان التقاء آمن بالخارج حيث يستطيع جميع األشخاص التجمع
والتأكد أنهم بأمان في مكان معروف

•خذ جميع إنذارات الحريق على محمل الجد
•ال تتجاهل أي إنذار للحريق أب ًدا
•ال تنتظر حتى ترى النيران أو الدخان
•ال تحاول إحضار أشيائك
•استجيب لكل إنذار على أنه حريق حقيقي

ركب رشاشات إطفاء الحريق
المخصصة لألماكن السكنية
محطة إطفائك الخاصة الثابتة والمستعدة دائمًا
يموت ما يقارب  4000شخص بسبب الحرائق كل عام .وتندلع ثمانية من
كل  10من هذه الحرائق في منزل أحدهم .تنقذ رشاشات إطفاء الحريق
نظرا ألن:
األرواح وتقلل من الخسائر التي تلحق بالممتلكاتً ،

•رشاشات إطفاء الحريق توفر لك الوقت الحاسم الالزم للهروب
•تتم السيطرة على  90%من الحرائق برأس َم َرشّ واحد فقط من
رشاشات إطفاء الحريق
ً
بسيطا فقط من الماء
•تستخدم رشاشات إطفاء الحريق المنزلية قدرً ا
الذي يستخدمه رجال إدارة اإلطفاء عند وصولهم

