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 أسئلة وإجابات حول الحرائق في المنزل
 
 
 
 
 
 

تجيب ورقة المعلومات على األسئلة المتعلقة بشكل أو بآخر بالحرائق في المنزل. 
 قسمت األسئلة على سبعة مواضيع.

 
 

 ات إطفاء الحريق = إنقاذ األرواح والمقتنيات في الوقت المناسبمعد
 
 

 لماذا يجب أن اقتني جهاز إنذار الحريق؟
الحرائق بسرعة كبيرة. وفي دقائق معدودة يمكن أن تمتلئ غرفة بالدخان السام وفي  تنتشر

أسوأ األحوال تلتهما النيران. ال يستطيع الدفاع المدني أن يصل إلى الموقع بهذه السرعة. 
الوقت الالزم إلنقاذ الحياة، تنبيه اآلخرين ويمنحك  –يمكن أن ينبه جهاز إنذار الحريق مبكرا 

 بدء في إطفاء الحريق. وربما ال
 

 ماذا يمكنني أن أفعل بنفسي للوقاية من الحرائق في المنزل؟
أن تقتني جهاز إنذار حريق يعمل بشكل صحيح. عندها يمكن أن يتم تنبيهك أن هناك  عليك

الحريق وطفاية الحريق اليدوية لكي تتمكن  حريق في مكان ما في المنزل. اقتني أيضا بطانية
تفعل في الوضع الطارئ. ناقش مع العائلة كيف سئق الصغيرة. فكر فيما من إطفاء الحرا

 إذا بدأ الحريق في المنزل. ستتصرفون
 

 من هو المسؤول عن وجود جهاز إنذار الحريق في مسكني؟
من المناسب أن يقوم مالك العقار بتركيب جهاز إنذار الحريق. وبعد ذلك تصبح أنت 

نذار بشكل صحيح. يجب عليك أن تفحص جهاز إنذار المسؤول عن استمرار عمل جهاز اإل
 الحريق بشكل منتظم.

 
 في أي مكان يجب أن أضع جهاز إنذار الحريق في منزلي؟
 يجب تركيب جهاز إنذار الحريق في السقف قريباً من غرفة النوم.

 
 ؟قريباً من غرفة النوم جهاز إنذار الحريقلماذا يجب أن يتم تركيب 

إنذار الحريق لكي تتمكن من إنقاذ حياتك واآلخرين الذين في خطر. ستوقظك إشارات جهاز 
لن تصحو على الدخان. إذا استنشقت الدخان أثناء النوم فلن تكون هناك فرصة إلنقاذ حياتك. 

 ينتشر دخان الحريق بسرعة ويكفي أن تستنشق هذا الدخان مرتين لكي تصاب بالغيبوبة.
 

 الحريق في السقف؟ جهاز إنذارلماذا يجب أن يتم تركيب 
جهاز إنذار  يستقبليتفاعل جهاز إنذار الحريق بدخان النار. يرتفع الدخان الساخن بسرعة. 

 بسرعة ويصدر إشارات التنبيه في وقت مناسب. ويتفاعل معه الدخانالحريق 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عن ورقة المعلومات
ورقة المعلومات هي دعم لكل من يريد 

 Det brinner i din عرض األفالم "
lägenhet/ditt hus لمجموعة ". 

 
 
 
 

 
يعني هذا الرمز أن المعلومات 

الحريق في فيال أو  تخص
 البيوت المتجاورة.
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 من طابقين؟ مكون أين أركب جهاز إنذار الحريق إذا كنت أسكن في منزل

ثبت جهاز إنذار الحريق في السقف في أعلى السلم واألقرب إلى الطابق األعلى. 
األشخاص الموجودين في الطابق األعلى مبكرا إذا نشب الحريق في الطابق  سوف ينبه

 األسفل.
 

 كيف أتأكد من عمل جهاز إنذار الحريق بشكل صحيح؟
يوجد زر على جهاز إنذار الحريق. اضغط  على الزر. إذا لم تسمع إشارة صوتية فهذا يعني 

 أن عليك تبديل البطارية.
 

 التي يجب اقتنائها في المنزل؟ما نوع طفاية الحريق اليدوية 
كغم من  6هناك أنواع مختلفة وبأسعار متفاوتة. ولكن تعتبر طفاية الحريق اليدوية بسعة 

استثمار جيد. إذ يمكن باستخدامها إطفاء الحرائق   43A 233B Cالمسحوق وذات عالمة: 
 الصغيرة في مختلف المواد.

 
 فعل؟ماذا سأ – المندلع على الموقد الحريقإطفاء 

 
 كيف سأطفئ النار المشتعلة في دهون الطبخ على الموقد؟

المياه على  رشعليك أن تخمد النار بغطاء الوعاء أو بطانية الحريق أو المنشفة أو ما شابه. 
 انتشار الحريق وإصابتك بالحروق. يؤدي إلى خطرالدهن المشتعل 

 
 اإلخالء

 
شقتي إذا كان بيت الدرج مليئا باب  غلقلماذا ينبغي علي أن أبقى في شقتي وأن أ

 بالدخان؟
الدخان سام. إذا خرجت إلى بيت الدرج واستنشقت الدخان سوف تفقد الوعي ويمكن أن تفقد 

دقيقة. اتصل برقم اإلغاثة  60 – 30حياتك. لهذا عليك البقاء في شقتك، أنت في أمان لمدة 
 لكي يعرف الدفاع المدني مكانك وأنك في داخل المبنى. 112

 
 هل يمكنني البقاء في شقتي إذا كان هناك حريق في مكان آخر في المبنى؟

دقيقة. وسوف  60 – 30نعم يمكنك البقاء في شقتك. الشقق مبنية بحيث تقاوم الحريق لمدة 
يصل اإلنقاذ المدني في هذا الوقت لكي تطفئ الحريق وتقوم بمساعدتك. كل شركات البناء 

 دقيقة. 60 – 30تبني المباني بحيث تقاوم الحريق لمدة يجب أن تلتزم بتعاليم البناء و
 

 ما هو السبب في إغالق الباب الخارجي بعد خروجي إذا كان الحريق في شقتي؟
تمنع انتشار الدخان إلى بيت الدرج وتحمي بذلك من الشقة  عندما تغلق الباب بعد خروجك

 جيرانك وتساعد خدمة اإلنقاذ المدني على تحديد الحريق.
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 دخان الحريق = خطر على حياتك
 

 ماذا يحدث في الجسم إذا استنشقت الدخان؟
يحتوي الدخان على مواد تسبب تسمماً سريعاً في جسمك وتؤدي إلى توقفه عن أداء وظائفه 

بشكل طبيعي. ستفقد الوعي إذا استنشقت الدخان مرتين. يمكن أن يحدث هذا بسرعة. كما 
 بتك بحروق خطيرة في القصبة الهوائية والرئتين.يمكن أن يسبب الدخان الساخن إصا

 
 ما هي المواد التي يحتوي عليها الدخان؟

  نقل األوكسجين  بذلك ويمنعكريات الدم الحمراء  معأول أكسيد الكربون يتحد
 الجسم.  أنحاءجميع  إلىالضروري للحياة 

 األوكسجين الضروري للحياة محلكسيد الكربون يحل ثاني أ. 
 عملية نقل األوكسجين إلى الجسم. الرئتين علىالسخام  تتعرقل جزيئا 

 
 ؟مكاني إلىالدخان  وصلذا إفعل سأماذا 

سفل، تحت أن تهبط إلى األلذلك يجب عليك  إلى األعلىعلى الحياة  الخطرالدخان يرتفع 
 .أسهل الرؤية والتنفس على األرض. حيث يكون ازحفالدخان. 

 
 الدخان؟ إذا تنفستفعل سأماذا 

تصال تنفس فيجب االصعوبة في العانيت من ذا إبالرعاية الصحية لتقييم حالتك.  لتصا
 فورا. 112رقم الب
 

 المساعدة تتوفر هنا=  112رقم الطوارئ 
 

 ؟112متى أتصل بالرقم 
ذا تعرضت إ. مثالً اتصل إذا كنت في حاجة غلى مساعدة فوريةهو رقم الطوارئ  112رقم 

 عنف.ادث ، مرض طارئ، حادث مرور أو ححريق إلى أو واحد من أقربائك
 

 ؟112هي أوقات دوام  ما
 وأيام لاألحد والعط أيام. في الليل والنهار، على مدار الساعة 112رقم الطوارئ يعمل 

 الخلوي.تصال مجاني سواء اتصلت من الهاتف األرضي أو اال. األسبوع
 

 ؟112برقم ما اتصل عند سترسل إليالمساعدة التي  نوع ما
يمكن أن تكون سيارة . المساعدة يقررهو الذي  112 وظف الذي يستقبل المكالمة في رقمالم

 أو اإلنقاذ البحري. طة أو مطافئأو شر إسعاف
 

 ؟أن يعرف 112رقم  الموظف مستقبل المكالمة في يريدماذا 
 :في معرفة التالي 112 الموظف الذي يستقبل المكالمة في رقميرغب 
 ماذا حدث؟ 
  ؟ثالحادعنوان 
 رقم الهاتف الذي تتصل منه؟ 

 
 بطاقة هاتفي الخلوي؟ رصيد رغم انتهاء 112برقم  يمكنني االتصالهل 

استخدام رقم منطقة عندما تحتاج  . اللو كان الرصيد منتهياحتى  112برقم صال تيمكنك اال
 .112تتصل برقم 
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 ؟حتى لو كنت ال أجيد اللغة السويدية 112هل يمكنني االتصال بالرقم 
 نويرسلو ما حدث غة السويدية أو االنكليزية لكي يفهم الموظفونلتدور الحادثة عادة بال

بسرعة. ويستطيع موظف اإلغاثة االستعانة بمترجم فوري إذا سمح الوقت المناسبة  المساعدة
 ولكن هذا سيؤخر المحادثة.

 
 

 ؟المدني كيف تعمل خدمة اإلنقاذ
 
 

 اعدة؟وصول المس قبلالوقت كم يستغرق من 
  المدني أوقات مختلفة. والسبب إننا نسكن على  خدمة اإلنقاذيستغرق وصول

 .اإلطفائية محطةمسافات مختلفة من 
 ذا كنت تسكن في مدينة.تقريبا إ دقائق 10المساعدة خالل  تصل 
 إلى المسافة  في المدن الصغيرة والريف بسبب طولأطول  يستغرق األمر وقتا

 .أقرب محطة إطفائية
 

 بناية؟ أعلىذا كنت أسكن في إمن إنقاذي  المدني خدمة اإلنقاذ ستطيعتكيف 
إذا كنت تسكن أعلى من الطابق الثامن الطابق الثامن.  إلى المدني ساللم خدمة اإلنقاذ تصل

 .يوجد بيت درج آمن يمكن استخدامه
 

 عملهم؟ أثناء المدني خدمة اإلنقاذ موظفي أن أساعدكيف يمكنني 
  سالمتكموجودة لضمان  فهي. جزالحوا خارجانتظر. 
  أن تساعد من خالل . يمكنك إنقاذ الناسمدربين على  المدنيخدمة اإلنقاذ موظفي

 تزويدهم بالمعلومات عن من يسكن في البناية وتخطيطها الداخلي.
 بناية  هناك شخص باق فيكنت تعرف أن  يجب عليك إعالم الموظفين إذا

 تحترق.
 

أن تقرأ المزيد عن السالمة من الحريق وتشاهد األفالم حول  لمزيد من المعلومات. يمكنك
 .www.dinsakerhet.se/brandالحريق في المنزل في الموقع: 
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