
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  لمدينة نيويوركإدارة المطافئ 
 التثقيف للسالمة من الحرائق

  

 
  نهايـــةنهايـــة  ضــعضــع

  المطبــــخالمطبــــخ  لحــرائـــقلحــرائـــق  

ة ز جه شاف أ ت آ ن ا خا د ل ن ا ح ذقت ا ألرو ة ا ز جه شاف أ ت آ ا ا خ د ل ذ نا ق ن ح ت ا ألرو ةا ز جه شاف أ ت آ ن ا خا د ل ذ ا ق ن ح ت ا ألرو ة  ا ز جه شاف أ ت آ ن ا خا د ل ذ ا ق ن ح ت ا ألرو   ا

 Arabic 4رقم 

الطعام المطهية في المنزل هو السبب   إعداد وجبة
الرئيسي في اشتعال الحرائق واإلصابات بالحروق في 

% 33ويمثل الطهو دون مراقبة ما نسبته . المنازل
ومن األسباب األخرى الرئيسية وضع مواد . من هذه الحرائق

قابلة لالشتعال على مقربة شديدة من مصدر الحرارة وآذلك 
  .يوب الكهربائيةمختلف الع

  
وهناك مجموعة متنوعة من الحاالت التي تؤدي إلى اشتعال 

وأآثرها شيوعًا يحدث عندما . حرائق الطهي غير المراقب
وأآثر مشتتات االنتباه . يتشتت ذهن الطاهي ويترك المطبخ

شيوعًا هو االنشغال باألطفال، والرد على المكالمات التليفونية، 
  .رد على جرس البابومشاهدة التليفزيون وال

 

هذه الوصفة هذه الوصفة ) ) ـيـي((خطر تعرضك لحريق أثناء الطهي، اتبعخطر تعرضك لحريق أثناء الطهي، اتبع) ) ـيـي((لكي تخفضلكي تخفض
  ::لتحقيق األمانلتحقيق األمان

  
  ،أثناء الطهي

  
) ـي(قف.  (يلزمك البقاء في المطبخ، وعدم ترك الطعام الجاري طهيه دون مالحظة ♦

  !)بجانب اإلناء
آمام الطويلة الفضفاضة يزداد األ (.ارتدي مالبس ذات أآمام قصيرة أو ملتصقة بالجسم ♦

 )احتمال اشتعالها أو تعلقها بمقابض اآلنية
  .ذهنك) ـي(ال تشتت  ♦
أديري /أدر.  أقدام حول الموقد3لمسافة " منطقة محظورة على األطفال) "ـي(افرض ♦

 .المقابض للداخل نحو الحائط لتفادي الحروق التي يسببها االنسكاب أو التسرب
وقد خالية من المناشف أو الورق أو مماسك األوعية أو أي المنطقة حول الم) ـي(ابق ♦

 .شيء يمكن أن يحترق
  .قومي بالطهي عند درجات الحرارة المحددة وليس درجات أعلى منها/قم ♦
معدات الطهي بانتظام حتى ال تعلق بها مواد للطهي أو بقايا طعام أو تراآم ) ـي(نظف ♦

  .للدهون
اول يدك الستخدامه في آتم النار التي تشتعل في بغطاء أحد األوعية في متن) ـي(احتفظ ♦

. النار) ـي(أطفئ الموقد وغط. باإلناء أو المقالة) ـي(أن تمسك) ـي(ال تحاول. اإلناء
 .بغطاء أحد األوعية

  .فالماء سوف يسبب التناثر وينشر النار. الماء) ـي(ال تستخدم ♦
 

 
 
 
 
 
 
 

  إلبالغ إدارة المطافـئ
  911اتصل بالرقم استخدم أقرب صندوق لإلنذار بالحريق أو    
  

   :وتذّآر أن
ولكن متى اشتعلت النار في بيتك . بالتخطيط مسبقًا يمكنك أن تفعل الكثير لتفادي نشوب حريق

 911أخرج أوًال، وأغلق الباب وراءك، ثم اطلب الرقم : فليس أمامك سوى ثالثة أمور تفعلها
وإذا اعتقدت أن شخصًا ما .  تعد إلى بيت يحترق، مهما آان السببال. من بيت أحد الجيران

  .محتجز بالداخل، فأبلغ أفراد المطافئ لدى وصولهم
 

إنإن

 تبدأ فـي البيـتالسالمة من الحريق 
 

 قم بترآيب أجهزة اإلنذار ضد الدخان 
 قم بإعداد خطة للهروب 

 قم بإجراء تفتيش على السالمة بالمنزل 

!ناجمة عن إناءال إلطفاء النار ااستعمل غطاء أو بيكربونات الصود
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