أوال ً وقبل كل شيء ،فإنك تخاطر بنشاطك التجاري ،وممتلكاتك ،وعمالئك ،وأول
من يهرع لنجدتك ،والعامة .ثانيًا ،يمكن أن يُفرض عليك دفع مخالفة (مخالفات)
في حالة حدوث ظروف غير آمنة في مقر نشاطك التجاري .وعالوة على ذلك،
ففي حالة اشتعال حريق ،فإن الشركة المؤمِّنة عليك قد تعاني من مشكالت
فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بك.

الصيانة
ينبغي صيانة أجهزة إطفاء الحريق المحمولة سنويًا أثناء إجراء االختبار
الهيدروستاتي ،أو في حالة ظهور تلفيات مادية بالمطفأة عند الفحص
الشهري لها.
الصيانة عبارة عن فحص مفصل لمطفأة الحريق المحمولة.
يتم تنفيذ الصيانة لضمان عمل مطفأة الحريق بطريقة صحيحة وآمنة .الصيانة
عبارة عن مرادف لكلمة أخرى تعبر عن اإلصالحات ،أو إعادة الشحن ،أو
استبدال مطفأة الحريق.

في حالة نقل مطفأة الحريق إلى مكان آخر لصيانتها ،اطلب بإصرار أن
تحصل على مطفأة بديلة مشابهة لها على الفور لمواجهة أي حرائق قد
تشتعل في مقر عملك.
ينبغي أن تتضمن شارة طفايات الحريق المحمولة الجديدة:
•
•
•
•

معلومات عن الشركة المُنفذة ألعمال الصيانة (االسم ،العنوان ،رقم
الهاتف ،رقم تعريف الشركة) وتاريخ الخدمة؛
الشهر ،والعام ،ونوع مطفأة الحريق المشتراة؛
معلومات حاملي شهادة الصالحية (االسم بالكامل ورقم شهادة الصالحية)؛
توضيح لما تم تنفيذه.

األسئلة المتداولة
كيف يمكنني اختيار شركة لصيانة أجهزة إطفاء الحريق المحمولة؟

www.nyc.gov/fdny

كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت الشركة المنفذة ألعمال الصيانة قد
قامت بتنفيذ عملية التركيب والصيانة بطريقة صحيحة؟

طفايات الحريق المحمولة في مقرك

في البداية ،تأكد أن الشركة التي توفر أجهزة اإلطفاء مصرح لها ،وما زالت
مدرجة على قائمة الشركات المعتمدة لدى  .FDNYبعد ذلك ،تأكد أن جميع
الشارات مرفقة وكاملة.

التجاري

ما نوع المطفأة التي أحتاج إليها؟
تعتبر مطفأة  ABCهي األكثر استخدامًا .ومع ذلك ،ستخبرك شركة الصيانة
المعتمدة بالتحديد بنوع مطفأة الحريق التي تحتاج إليها في نشاطك التجاري.

كيف يمكنني استخدام مطفأة الحريق؟
يمكنك العثور على تعليمات االستخدام الصحيح على ملصق مطفأة الحريق.
استخدم االختصار ( Pull .P.A.S.Sاسحب) المسمار الموجود في المقبض،
و( Aimوجِّه) الفوهة إلى قاعدة الحريق ،و( Squeezeاضغط) على
المستوى ببطء ،و( Sweepتخلص) من الحريق من جانب إلى آخر.

كيفية استخدام طفايات الحريق

ال يمكنك الشراء إال من شركة معتمدة مدرجة على موقع  FDNYاإللكتروني.
يتم تحديث قائمة الشركات المعتمدة كل  30يومًا.

اسحب ووجه واكبس وامسح

إليك الرابط ورمز االستجابة السريعة المؤدي إلى الموقع
اإللكتروني.
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/portable-fire-extinguishers-companycertificates.page
امسح

من جانب آلخر

هل يمكن لشركة الصيانة القيام بتلك الخدمة إذا كان اعتمادها أو
تأمينها منتهيًا؟
ال! يجب عليك مراجعة موقع  Fire Departmentsاإللكتروني للحصول على
قائمة بشركات الصيانة المعتمدة.

اكبس

الموجه ببطء

وجه الفوهة إلى
قاعدة الحريق

اسحب

مسمار اليد

كيف يمكنني اإلبالغ عن شركة غير قانونية ،أو الغش/التقليد الممكن
مع الشركة المنفذة للصيانة؟

FDNY
مكتب مكافحة الحرائق

ينبغي عليك اإلبالغ فورًا عن أي مشكالت إلى  FDNYمن خالل االتصال على

ما المخاطر التي قد تنجم عن عدم تنفيذ الصيانة بواسطة شركة
معتمدة من FDNY؟

رقم  .718-999-2533يمكنك أيضًا المراسلة على:
pubcert@fdny.nyc.gov
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مقدمة

•

أجهزة إطفاء الحريق المحمولة ( )Portable fire extinguisher, PFEتعتبر
أجهزة مهمة لكل نشاط تجاري .تحدث الحرائق في المنشآت في أحيان كثيرة،
ويمكن أن يشكل أي حريق كارثة قد تؤدي إلى فقدان الممتلكات ،أو قد تؤدي
إلى فقدان الحياة ذاتها .لقد وضعت  Fire Departmentقواعد يمكنها
مساعدتك لكي تعمل بطريقة آمنة .أنت تتحمل مسؤولية اتباع جميع القواعد.

ما طبيعة الفحص الشهري لمطفأة الحريق ،ومن يمكنه القيام بذلك؟
الفحص الظاهري عبارة عن "فحص سريع" شهري يمكن أن يقوم به أي
شخص مدرب (ال يلزم أن يحمل شهادة صالحية).

يتناول هذا الكتيب معلومات السالمة المهمة للتأكد من أن أجهزة إطفاء الحريق
المحمولة الموجودة في مقر نشاطك التجاري تعمل عند الحاجة إليها.
باعتبارك مالكًا لنشاطك التجاري ،تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن أجهزة
إطفاء الحريق المحمولة قد تم فحصها وصيانتها بطريقة صحيحة.

كم يبلغ عدد أجهزة إطفاء الحريق المحمولة التي ينبغي أن تكون
متوفرة في مقر نشاطك التجاري؟
استشر الشركة المسؤولة عن بيع أجهزة إطفاء الحريق لتحديد العدد والموضع
المثالي ألجهزة إطفاء الحريق المحمولة التي يحتاج إليها نشاطك التجاري.
شراء أجهزة إطفاء الحريق المحمولة وتركيبها
قم بشراء أجهزة إطفاء الحريق فقط من شركة معتمدة ومرخصة من قِبل
 FDNYلبيع أجهزة إطفاء الحريق .باعتبارك مالكًا لنشاطك التجاري ،ينبغي عليك
االتصال بالعديد من الشركات للحصول على أفضل سعر.
توجد قائمتان على موقع  FDNYاإللكتروني،
إحداهما مخصصة لشركات المبيعات ،واألخرى
مخصصة لشركات صيانة أجهزة إطفاء الحريق
المحمولة بشكل كامل .الشركات التي تتولى
الصيانة الكاملة يمكنها بيع وصيانة أجهزة إطفاء
الحريق .أما شركات المبيعات فيمكنها
البيع فقط.

بعد التركيب ،فإن مطفأة الحريق (انظر
الصورة) يجب أن:
•
•

شريحة

ال تعلو قمتها عن األرض بما يزيد عن  5أقدام.

تصل إلى 5
بوصات

يجب شحن جميع أجهزة إطفاء الحريق بالكامل ،ووضع
الشارات عليها ،وتجهيزها للعمل.
إجراءات الفحص الشهري
يجب أن يتضمن فحص أجهزة اإلطفاء فحصًا للعناصر التالية:
• أن تكون مثبتة على الجدران في الموقع الصحيح؛
• يمكن الوصول إليها على
الفور؛
• تعليمات التشغيل
موجودة على لوحة
االسم التي تتجه إلى
الخارج؛
للتحقق
فحصها
• أن يتم
 PFEتحتاج إلى إعادة
 PFEال تحتاج إلى إعادة
شحن
شحن
من عدم وجود أي تلف؛
• الشارة ملصقة؛
• قراءة مقياس الضغط في النطاق الصحيح (ينبغي أن يكون في المنطقة
الخضراء)؛
• أن تكون مؤرخة ويبدأ استخدامها بعد الفحص الشهري في كل مرة.
شارات طفايات حريق محمولة جديدة مع تدابير أمان ،تشمل:
رمز االستجابة السريعة :يسمح للجمهور ومُفتشي إدارة اإلطفاء في مدينة
•
نيويورك ( )FDNYبالوصول إلى قائمة الشركات المعتمدة من .FDNY

 3.5بوصات
ال تقل عن  4بوصات
من األرض

ال يتم وضعها على األرض؛
أن توضع على سطح يعلو عن األرض
بمقدار  4بوصات على األقل؛

•
•

•
•

إن الشارات الجديدة لطفايات الحريق المحمولة سوف تبدأ في الظهور في
العقارات بدءًا من نوفمبر  .2018وسوف يكون االمتثال الكامل للشارات
الجديدة إلزاميًا بحلول نوفمبر .2019

الصورة المجسمة :فعليًا يستحيل تقليده.
 3من  9رموز شريطية (باركود) :معيار رمز شريطي شائع االستخدام
يشمل حروفًا إنجليزية كبيرة وأرقامًا ورموزًا عديدة.

 3من  9رموز شريطية (باركود)

ما الذي يلزم االحتفاظ به بعد تنفيذ الخدمة؟
باعتبارك عميال ً ،ينبغي عليك دومًا الحصول على إيصال الخدمة أو الشراء.

رمز االستجابة السريعة

يجب أن تتضمن اإليصاالت بشكل واضح:
• اسم (أسماء) الفني الذي قام بتنفيذ العمل؛
• رقم هاتف الشركة؛
• ما إذا كانت المعدة جديدة أو مستخدمة من قبل؛
• رقم طراز مطفأة الحريق.

عودة إلى شارة طفايات الحريق المحمولة الجديدة
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•

نصائح
يبلغ حجم شريط الصورة المجسمة الفعلي  3بوصات طوال ً مضروبًا في ¼
بوصة عرضًا.
الشارات المزيفة لن تحتوي على صورة مجسمة فضية عالية الجودة.
الصورة المجسمة للشارة المزيفة لن يتغير لونها عند تحريكها أمام الضوء.
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