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 إذا كان الحریق في شقتك

 .فأغلق الباب المؤدي إلى الغرفة التي یحدث فیھا الحریق، وغادر الشقة •

 للشقة معك. الجمیعتأكد من مغادرة  •

 خذ مفاتیحك معك. •

 أغلق باب الشقة دون أن تقفلھ بالمفتاح. •

أبواب شققھم وأنت في طریقك قم بتنبیھ األشخاص الموجودین في الدور الذي تقطن بھ من خالل الطرق على  •
 إلى الخروج.

 استخدم أقرب ساللم للخروج من البنایة. •

 .ال تركب المصعد •

بمجرد وصولك إلى مكان آمن.  ال تفترض أن أحدھم قد أبلغ عن الحریق إال حین  911اتصل برقم الطوارئ  •
 تشاھد رجال اإلطفاء في مكان الحریق.

سلفًا خارج البنایة.  أبلغ رجال اإلطفاء في حالة عدم معرفتك بمكان أحد تقابل مع أفراد عائلتك في مكان محدد  •
 أفراد عائلتك.

 إذا لم یكن الحریق في شقتك

 فابق داخل شقتك واستمع إلى إرشادات رجال اإلطفاء ما لم تصبح الظروف بالغة الخطورة. •

كد من عدم سخونتھما.  إذا لم یكونا إذا تعین علیك الخروج من شقتك، فتحسس أوالً باب الشقة ومقبض الباب للتأ •
 ساخنین، فافتح الباب قلیالً وتحقق من عدم وجود دخان أو حرارة أو نیران في الممر.

 إذا كان بإمكانك الخروج بأمان من شقتك، فاتبع اإلرشادات السابقة الخاصة بوجود حریق داخل شقتك. •

وأخبرھم بعنوانك ورقم الطابق والشقة  911اتصل بالرقم إذا لم یكن بإمكانك الخروج من شقتك أو البنایة بأمان، ف •
 وعدد الموجودین في شقتك.

احرص على سد أبواب شقتك بمناشف أو مفارش مبللة، وسد مجاري الھواء أو غیرھا من الفتحات التي قد یتسلل  •
 منھا الدخان.

 تأتي من األسفل. افتح النوافذ لبضع بوصات في األعلى واألسفل ما لم تكن ألسنة اللھب والدخان •

 ال تكسر أي نوافذ. •

إذا أصبحت الظروف في شقتك تشكل خطورة على حیاتك، فافتح إحدى النوافذ ولّوح بمنشفة أو بمالءة لجذب  •
 انتباه رجال اإلطفاء.

إذا ساءت ظروف الدخان قبل وصول المساعدة، فانبطح على األرض وخذ أنفاًسا متقطعة من خالل أنفك.   •
 أو تراس بعیًدا عن مصدر الدخان أو الحرارة أو النیران، إذا أمكن.تراجع إلى شرفة 
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