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 إدارة مكافحة الحرائق في فيالدلفيا

 
 قائمة تدقيق السالمة من الحرائق المنزلية

               
                        
نعم                                   خطط على الخروج منها حيا / ال      

ابق من البيت؟هل لديك على األقل واحدة من أجهزة اإلنذار ضد الحريق في كل ط √       
؟سنوياوتغير بطاريتها  أسبوعيافولت  9هل تتفحص أجهزة اإلنذار ذات البطارية من  √  
؟أسبوعياعشر سنوات التي تخدم ذات بطارية الليثيوم  اإلنذارهل تتفحص جهاز  √  
قدما من منطقة النوم؟ 15في مسافة ال تبعد عن الكربون  أكسيدول ألإنذار هل قمت بتركيب جهاز  √  
لاللتقاء في خارج البيت؟ هاديحدسبق تومنطقة التقاء " خطط هروب من البيت"ل لدى عائلتك ه √  

 
 خطط كي تكون آمنا من الحرائق 

 هل تتأكد دائما من أن عيدان الكبريت ومواد التدخين قد تم إطفائها كلية قبل التخلص منها؟ √
قاعدة للعائلة؟" التدخين في الخارج"هل جعلت  √  
تعال؟شبعضها شديدة االف. تقرأ كل إرشادات التحذير على قناني علب البخاخاتهل  √  
 إذا كان لديك شخص يستعمل األكسجين، فهل تمنع التدخين في نفس الغرفة التي توجد فيها األجهزة؟ √
 

الكهربائية اإلخطار  
الي عليها؟لتجنب التحميل الكهربائي الع كهربائية كافية في كل غرفة مكابسهل توجد  √  
 هل لديك دوائر كهربائية ذات الحمل الثقيل لألجهزة الكبيرة مثل أجهزة التكييف الكهربائية؟ √
 هل تتفقد بصورة متواصلة أسالك التوصيل الكهربائية لتجد إن أصابها التلف؟ √
فوق األنابيب أو المسامير؟الكهربائية هل تتجنب تمديد األسالك  √  
 

المنزل إبعاد أألخطار عن  
والحجرات والعليات خالية من المواد القابلة للحريق؟) نتابيسم(هل تبقي على الطابق التحت أرضي  √  
بقي على علب الطالء والورنيش وغيرها من الحاويات المعدنية األخرى محكمة اإلغالق؟تهل  √  
 هل تتخلص بشكل سليم من المواد الخطرة الغير مرغوب فيها مثل الطالء والورنيش؟ √
لتنظيف داخل البيت؟ غرض االسوائل القابلة لالشتعال لمن هل يعرف كل شخص في عائلتك أنه يجب عدم استعمال البنزين أو غيرها  √  

 
 أخطار التدفئة والطبخ

 هل تطفي دائما المدفئات المحمولة قبل الذهاب إلى النوم؟ √
حمولة خارج البيت؟هل تمأل دائما خزانات الوقود في المدفئات الم √  
 هل تتأكد من أن كل المدفئات المحمولة موجودة على مسافة آمنة وعلى بعد ثالثة أقدام من المواد القابلة للحريق مثل الفراش واألثاث؟ √
 هل تحافظ على موقد المطبخ والفرن ومعدات القلي والشواء خالية من الدهون؟ √
التدفئة بشكل يمنعها أن تهب فوق المواقد أو بقربها؟هل تضع الستائر الموجودة بقرب المواقد وأجهزة  √  
الطعام الذي يتم طهيه فوق المواقد دون مراقبة؟عدم ترك  هل تتأكد من √  
أيدي المقالي الموجودة على المواقد إلى الداخل بعيدا عن طرف الموقد؟تلف هل  √  

 
 خاص باألهل

عيدة عن متناول األطفال؟هل تبقي على عيدان الثقاب أو والعات السجائر ب √  
 هل تترك شخصا ذي مسؤولية مع أطفالك حال الخروج من البيت حتى لفترة قصيرة؟ √
 هل يعرف جليس أطفالك ماذا يجب عمله في حالة الحريق أو الطوارئ الطبية؟ √
عن األطفال أو عن المواد القابلة لالشتعال؟ ةهل تبقي الشموع المشتعلة بعيد √  
 
 

 911طوارئ الطبية، اتصل بالرقم الحريق أو اللطوارئ 
 311ألجهزة إنذار الحريق، الرجاء االتصال بالرقم 
 :موقع دائرة مكافحة الحريق على االنترنت

www.phila.gov/fire 
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www.philasd.org/language/arabic لمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على االنترنت 
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