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 ملصقات الشفاطات األنبوبية
 

 لماذا تحتاج عوادم الطهو التجاري )الشفاطات األنبوبية( إلى ملصقات؟
مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك إجراء الفحص الدوري والتنظيف ألنظمة العادم للطهو التجاري ومعدات الطهو التجاري األخرى يستلزم قانون 

 التي تُنتج أبخرة ُمحملة بالشحوم. تحتوي ملصقات الشفاطات األنبوبية على معلومات مهمة عن تنظيف عادم الطهو التجاري.
 

 الشفاطات األنبوبية؟لماذا ستتغير ملصقات 
صقات اكتشفت إدارة التحقيقات بمدينة نيويورك قيام العديد من شركات تنظيف الشفاطات األنبوبية باالنخراط في أنشطة غير قانونية. تضمن المل

 الجديدة للشفاطات األنبوبية أنك تقوم بتوظيف إحدى الشركات المعتمدة من إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك.
 

 كالت ملصقات الشفاطات األنبوبية القديمة؟ما مش
لة. عالوة كانت عالمات ملصقات الشفاطات األنبوبية القديمة تختلف في الحجم والشكل واللون والخامة؛ وهو األمر الذي يعني أنه يمكن تزييفها بسهو

 على ذلك، كان يصعب على إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك والجمهور فهمها وتحديدها.  
 

 للشفاطات األنبوبية؟كيف تبدو الملصقات الجديدة 
تم إجراء توحيد قياسي للملصقات الجديدة للشفاطات األنبوبية 

بالعديد من التدابير األمنية. ال تستطيع أي شركة سوى الشركات 
اإلطفاء في مدينة نيويورك أن تقدم الملصقات المعتمدة من إدارة 

الجديدة للشفاطات األنبوبية المحمولة لألنشطة التجارية. يسهل 
على موظفي إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك والجمهور تحديد 

 الملصقات الجديدة للشفاطات األنبوبية.
 

 ما األفضل في الملصقات الجديدة في الشفاطات األنبوبية؟ 
 
تحتوي ملصقات الشفاطات األنبوبية الجديدة على التدابير األمنية 

 :التالية

 QRرمز  •
يسمح للجمهور وإدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك بالوصول إلى 

 إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك.قائمة الشركات المعتمدة من 

 طبقة األشعة فوق البنفسجية المعدنية الُملونة  •
 جودة عالية ويستحيل نسخها ظاهريًّا.

 الرمز الشريطي •
 سوف يأتي كل ُملصق برقم مسلسل فريد من نوعه.

 
 متى سنرى الُملصقات الجديدة للشفاطات األنبوبية؟

 2018نوفمبر  15ابتداًء من 

 يجب وضع الُملصقات الجديدة بعد الصيانة.    •

تسري ملصقات الشفاطات األنبوبية التي ُوضعت في مرات الصيانة السابقة حتى تاريخ  •
 .2019 فبراير 14ولكن ليس بعد يوم  -نهاية صالحيتها 

 2019فبراير  15ابتداًء من 

، الجديدةرف إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك إال بملصقات الشفاطات األنبوبية لن تعت •
تقوم بإصدار مخالفات للمشاريع التجارية التي ال تمتلك الملصقات المالئمة الموائمة  وسوف
 للخدمة.

 
 كيف يمكنني اإلبالغ إذا كان ملصق الشفاط األنبوبي مزيفًا؟

المعدنية عالية الجودة في الملصقات المزيفة )انظر الصورة إلى اليمين(، أو سوف تكون طبقة األشعة فوق  توجد طبقة األشعة فوق البنفسجية لن
 البنفسجية المعدنية عالية الجودة قاتمة للغاية.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ختم شهادة الصالحية
 

 ما ختم شهادة الصالحية؟
 يجب على موظفي شركة تنظيف الشفاطات األنبوبية الذين قاموا بأداء العمل استخداُم ختم شهادة الصالحية الخاص بهم بعد أداء العمل.

 
 سوف تحتوي األختام على:

 اسم حامل شهادة الصالحية بالكامل؛ •

 رقم شهادة شهادة الصالحية؛  •

 ربمااسم الشركة، وهويتها و •
 تحتوي على شعار الشركة.

 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 نصائح
 

 كيف يمكنني اختيار شركة نظافة الشفاطات األنبوبية؟
يمكنك اختيار إحدى الشركات المعتمدة من إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك )من القائمة المتاحة على 

ness/allhttps://www1.nyc.gov/site/fdny/busi-)الرابط 

)exhaust.page-cooking-commercial-certifications/certificates  أو مسح

المجاني( باستخدام هاتفك المحمول،  QRتحميل تطبيق قارئ رمز  أوضوئيًّا )التقاط صورة  QRرمز 
والتأكد من أن اسم الشركة معتمد من إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك. يتم تحديث قائمة الشركات 

 يوًما. 30لمعتمدة كل ا

 
 كيف لي التأكد من عدم توظيف إال الشركات المعتمدة من إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك؟

قبل إجراء الخدمة، ينبغي لك أن تطلب من الشركة أن تُظهر لك الملصق الجديد الخاصة بالمواءمة 
للشفاطات األنبوبية. ال تستطيع أي شركة سوى الشركات المعتمدة من إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك 

قبل  QR أن تطلب الملصقات وأختام شهادة الصالحية الجديدة. يجب إجراء المسح الضوئي لرمز
استخدام شركة الصيانة من أجل التأكد من أن الشركة ما زالت معتمدة من إدارة اإلطفاء في مدينة 

 نيويورك.
 

 ما الذي ينبغي لي فعله في حال كانت شركة الصيانة ما زالت تستخدم الملصقات القديمة؟
ية الجديدة. وإذا لم تفعل الشركة ذلك، فاستِعن بشركة أخرى ُمعتمدة من ينبغي لك إخبار الشركة بأنه يجب عليهم استخدام ملصقات الشفاطات األنبوب 

 إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك.
 

 ما المخاطر التي تواجهني إذا استخدمت شركة غير معتمدة؟
الوة أوالً وقبل كل شيء، فإنك تخاطر بنشاطك التجاري، وممتلكاتك، وعمالئك، وأول من يهرع لنجدتك، والعامة. ثانيًا، سوف تتلقى مخالفات. وع 

 على ذلك، ففي حالة اشتعال حريق، فإن شركة التأمين الخاصة بك سوف ترفض مطالباتك.   
                                           

 ف يمكنني اإلبالغ عن نشاط غير قانوني، أو احتمال التعرض لالحتيال من الشركة المسؤولة عن الصيانة؟كي
 . كما يمكنك مراسلة:718-999-2533ينبغي لك اإلبالغ فوًرا عن أي مشكالت إلى إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك من خالل االتصال بالرقم 

 pubcert@fdny.nyc.gov( على FDNYإدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك )
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