
أغلق الباب لمنع 
الحرائق من االنتشار

وفًقا لما يقتضيه القانون، ينبغي ألبواب الشقق وأبواب الممرات أن تدور لإلغالق وتقفل بمزالج ذاتًيا بعد فتحها )ذاتية 
اإلغالق( بحيث ال يتعين على أي شخص في حالة نشوب حريق أن يتذكر إغالق الباب لمحاصرة النيران والدخان ومنعهما 

من االنتشار. 

فاألبواب التي تظل مفتوحة تسمح للنيران والدخان باالنتشار إلى الممرات والشقق األخرى! 
لذا، ينبغي عدم وجود أي معوقات تمنع األبواب ذاتية اإلغالق من اإلغالق التام.

يمكن لمالكي العقارات والمستأجرين منع الحرائق من االنتشار عن طريق التأكد من أن أبواب الشقق والممرات العامة 
تعمل بشكل صحيح. ينبغي لمالكي العقارات فحص األبواب ذاتية اإلغالق بشكل دوري ويجب عليهم إجراء إصالحات فورية 

آلليات إغالق األبواب أو على األبواب وإطارات األبواب المعيبة. 

ينبغي للمستأجرين عدم العبث باألبواب ذاتية اإلغالق عن طريق إسنادها إلبقائها مفتوحة إما بوضع أشياء، أو وضع لصق على 
المزالج، أو استخدام أسافين خشبية أو وسائل إيقاف انغالق األبواب بالركل ألسفل، أو استخدام أدوات تعيق اإلغالق.

كيفية التأكد من أن األبواب ذاتية اإلغالق تعمل بشكل صحيح
اختبرها! ما لم يكن الباب تالًفا بشكل واضح، فلن تعرف إذا ما كان يعمل بشكل صحيح حتى تختبره.

هل يدور الباب بشكل كامل لوضع اإلغالق وينغلق تماًما بعد فتحه بالكامل؟. 	
إذا كان هناك مزالج، فهل يتعشق؟. 	
الحظ وجود أي مسبب أو عائق يؤدي إلى منع الباب ذاتي اإلغالق من العمل بشكل صحيح: . 	

-  يحتاج الباب إلى إعادة التركيب - توجد فجوة كبيرة في الجزء السفلي من باب الشقة  
- آلية إغالق معيبة  

- يوجد جهاز أو عنصر يعمل على تعليق، أو قادر على تعليق الباب إلبقائه مفتوًحا  
هل يوجد أي تلف في آلية اإلغالق الذاتي؟. 	
 هل المفصالت سليمة، أو هل هي مفكوكة أم مفقودة؟. 	

عند اختبار باب به آلية إغالق علوية، افتح الباب قدر اإلمكان للتحقق من وجود أي آلية لتعليق الباب مفتوًحا.

مزيد من المعلومات متوفرة على الجانب اآلخر.



nyc.gov/hpd لمعرفة المزيد حول السالمة من الحرائق واألبواب ذاتية اإلغالق، يرجى زيارة

مسؤولياتك بصفتك مالك العقار
بصفتك مالًكا لعقار، تقع على عاتقك مسؤولية ضمان سالمة المستأجرين. تأكد من أنك على دراية بقواعد السالمة من 

الحرائق اآلتية:

 األبواب ذاتية اإلغالق
يجب أن يكون لدى جميع المباني السكنية المكونة من 	 شقق أو أكثر أبواب ذاتية اإلغالق. 

وتأكد من أن المستأجرين لديك على دراية بدورهم في التحقق بشكل دوري من أن أبواب شققهم 
تغلق ذاتًيا وعدم وجود عوائق تمنع إغالقها ومعرفة الجهة التي يفترض االتصال بها إلجراء 

اإلصالحات الالزمة. ويجب إجراء اإلصالحات المطلوبة بسرعة.

 أجهزة الكشف عن الدخان وأول أكسيد الكربون
يجب توفير أجهزة الكشف عن الدخان وأول أكسيد الكربون وتركيبها في الشقق.

 خطة الهروب من الحرائق
تأكد من نشر خطط الهروب من الحرائق على باب كل شقة من الداخل، وفي المناطق المشتركة 
وتوزيعها على كل وحدة وعلى المستأجرين الجدد وعلى أساس سنوي خالل أسبوع الوقاية من 

الحرائق في أكتوبر.

 أزل العوائق الموجودة عند أبواب المخارج
تأكــد مــن خلــو أبــواب المخارج من وجود العوائق بما في ذلك ســاللم الهروب من الحريق 

والممــرات وجميــع أبــواب مداخل المبنى، بما في ذلك األبواب المؤدية إلى األســطح. يمكن فقط 
تركيــب بوابــات األمــان المعتمــدة التي ُتفتح دون اســتخدام مفتاح في نوافذ الهروب من الحريق أو 

مخارج الطوارئ الثانوية.

 أغطية مقابض الموقد
وفر أغطية مقابض المواقد للمواقد التي تعمل بالغاز في الشقق التي يقيم فيها أطفال دون سن 

السادسة بناًء على طلب المستأجرين. ويجب أيًضا توفير أغطية مقابض الموقد ألي أسرة تطلبها.


