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الأمان وال�شالمة يف ال�شقة

تت�سمن ورقة املعلومات هذه اأهم الن�سائح املتعلقة بالأمن وال�سالمة يف املنزل.

يف حال��ة الط��وارئ اإت�س��ل بالإطفائي��ة اأو بال���رطة. اأرق��ام الهات��ف موح��دة يف جمي��ع اأنح��اء 
اأملاني��ا وميك��ن الإت�س��ال بها م��ن الهاتف النقال حتى ل��و مل يكن فيه ر�سيد. 

1. اإذكر اإ�سمك ومكان تواجدك واإ�رح ما حدث. 

2 . اإ�رح من يحتاج للم�ساعدة وعدد  الأ�سخا�ص املعنيني بالأمر. 

وه��ذا ي�س��مح ملرك��ز الط��وارئ معرفة نوع امل�س��اعدة املطلوب��ة. ل تغلق الهاتف حت��ى يتم الرد 
على جميع الأ�س��ئلة التي يطرحها عليك مركز الإت�سال يف الطوارئ.

يجب اأن تبقى طرق الو�سول اإىل املبنى وباحته حرة، كي تتمكن �س��يارات الإ�س��عاف ورجال 
الإ�سعاف من الو�سول اإىل موقع عملهم ب�رعة.

ال�رشطة، الإ�شعاف والإطفائية

اإجراء ات�شال طوارئ

الإطفائية والإ�شعاف 
اأمثلة: يف حال التعر�ص حلادث اأو ملر�ص يهدد احلياة اأو حلريق اإت�سل بالرقم

ال�رشطة 
اأمثلة: يف حال ال�سطو على املنزل، اأو وقوع حادث اأو هجوم اإت�سل بالرقم

مالحظــــــــة
اأكان  م��ا،  �س��خ�ص  يتوج��ب عل��ى 
اأن  اأو ج��ارك  م��ن �س��كان املبن��ى 
ينتظر يف ال�س��ارع �س��يارة الإ�سعاف 
و�س��يارة الإطف��اء اأو ال���رطة بع��د 
مكامل��ة مرك��ز الط��وارئ  لري�س��دهم 
اىل  املكان حيث احلاجة للم�ساعدة. 

ن�شيحة 1 : اإكتب عنوانك على قطعة من الورق وال�شقه على باب ال�شقة من الداخل. 
�شجل اأي�شا ا�شمك، وا�شم ال�شارع، ورقم املنزل )واإذا لزم الأمر الطابق الذي ت�شكنه( 

والرمز الربيدي. هكذا تكون هذه املعلومات مبتناول يدك يف �شاعة الإ�شطراب  التي 
ت�شببها حالة الطوارئ.
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AKADEMIE

مالحظــــــــة
الن��ار  اإ�س��تخدام  القان��ون  يحظ��ر 
امل�س��تعلة يف ال�س��قة تفاديا لوقوع 

احلرائ��ق

مالحظــــــــة
فت��ح   اإمكاني��ة  تبق��ى  اأن  يج��ب 
اأب��واب املبن��ى م��ن الداخ��ل متوفرة 

يف كل وق��ت. 

مالحظــــــــة
وفق��ا للقان��ون يتوج��ب يف جمي��ع الولي��ات الحتادي��ة تقريب��ا تثبي��ت اأجه��زة الك�س��ف ع��ن الدخان 
يف غ��رف الأطف��ال وغ��رف الن��وم واملم��رات الت��ي تعت��ر فعلي��ًا طريق��ًا لله��روب. يرج��ى الإ�س��تعالم 
م��ن املوؤج��ر )مالك( العقار عن التعليمات املتعلقة بت�س��غيل كا�س��ف الدخان والتحق��ق اإذا كنت اأنت 
امل�سوؤول عن  �سيانة كا�سف الدخان )مثل تغيري البطارية( اأم يقع هذا على عاتق املوؤجر) املالك(. 

ن�شيحة 2 : عند مغادرة ال�شقة، اأغلق بابها مرتني. بذلك ي�شعب على الل�شو�ص  
ك�رس القفل ب�رسعة.

الأمان وال�شالمة يف ال�شقة

لي���ص هن��اك اأي��ة حاج��ة لإ�س��عال ن��ار يف ال�س��قة. اإذ لتح�س��ري املاأك��ولت يت��م اإ�س��تعمال الفرن. 
يت��م يف ف�س��ل ال�س��تاء تدفئة الغرف عر نظ��ام التدفئة.  

التعاطي مع املوقد /الفرن
ل ت��رك اأي طنج��رة او وع��اء ف��وق الف��رن اإذا مل تك��ن تطه��ي، لأن��ه يف ح��ال مت ت�س��غيل عين��ات 
الفرن عن طريق اخلطاأ، ميكن اأن يحرق م�سمون الطنجرة او الوعاء.  كذلك ميكن اأن يحرق 

الطع��ام يف الطنج��رة اإذا مل يتم اإطفاء عينة الفرن يف الوقت املنا�س��ب.

ممنوع اإ�شعال النار 

كا�شف الدخان منقذ للحياة 

اأبواب املباين هي خمارج الطوارئ

غالب��ا م��ا تعط��ي الن��ار وهجًا اأو يت�ساعد منها الدخان، وين�س��اأ عن ذل��ك غازات خطرة. وتبني 
ان��ه عن��د ن�س��وب احلري��ق ميوت معظم النا���ص بفعل ت�س��ممهم بالدخان. واأثن��اء النوم ل يالحظ 
النا�ص الدخان اإلَّ بعد فوات الأوان، لذلك فاإن خطر الت�سمم بالدخان ليال اأكر. وهنا باإمكان 
كا�سفات الدخان اللكرونية التحذير من احلريق ومن الدخان املت�ساعد عر �سفارات انذار 

تنطلق منها.

يج��ب ع��دم اإغ��الق اأب��واب املباين ول حتى يف الليل لتبقى اإمكاني��ة فتحها ممكنة دون مفتاح 
يف كل وقت )على �سبيل املثال يف حالة ن�سوب حريق(.

اإ ب ز � مركز التعليم الأوروبي لالإ�سكان والعقارات � موؤ�س�سة غري ربحية


