
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى 
اإلتصال بـ :  
 ميسساغا 

خدمات الطوارئ واإلطفائية  
(Mississauga Fire & 

Emergency Services)
 التثقيف العام 

905-896-5908
أو تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت 

http://www.mississauga.ca/fire
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231/2007

حجم جهاز إطفاء الحريق 
يتم تصنيف أجهزة إطفاء الحريق المحمولة بحسب حجم 

الحريق الذي يمكنهم مكافحته. ويظهر هذا التصنيف على 
 .2A:10B:C بطاقة الجهاز – مثاًل

وكلما كان رقم التصنيف كبيًرا، كان حجم الحريق االذي 
يمكن لهذا الجهاز مكافحته كبيًرا أيضـًا. إبحث عن بطاقة 

 ULC (Underwriters Laboratories of
Canada( على جهاز إطفاء الحريق. إننا ننصح بإستعمال 
جهاز متعدد األغراض )multipurpose أ ب ج( إلطفاء 

الحرائق في البيت ويحمل تصنيف A 10-B, C-2 أو 
  .3-A 40-B, C

قيود اإلستعمال 
يجب أن تعرف أن أجهزة إطفاء الحرائق ال يقصد إستعمالها 

لمكافحة الحريق الكبير أو المنتشر. إذ يمكن تفريغ جهاز 
إطفاء الحريق تمامـًا خالل ست إلى عشر ثوان. 

الموقع 
ضع جهاز إطفاء الحريق حيث يمكن رؤيته والوصول إليه 
بسهولة – واألفضل أن يكون ذلك قرب أحد نقاط الخروج  

وعلى مسافة أكثر من عشرة أقدام عن أي مصدر محتمل 
للحريق. ال تحتفظ بهذا الجهاز في الخزانة أو تحت حوض 

الغسيل في المطبخ. 

الصيانة 
تفقد جهاز إطفاء الحريق لديك مرة كل شهر للتأكد من عدم 
وجود أعطال وأنه مشحون بشكل كامل. )أنظر التعليمات 

من المصنع للمزيد من التفاصيل(. يجب أن تقوم شركة 
خدمات معتمدة بصيانة أجهزة إطفاء الحريق بعد كل 

إستعمال، حتى لو لم يتم تفريغ الجهاز كليـًا. )أنظر في 
الصفحات الصفراء )yellow pages( تحت بند أجهزة 

 ).)Fire Extinguishers( إطفاء الحرائق

231/2007

 إقرأ بطاقة التعليمات: إن حالة 
 الطوارئ ال تعتبر الوقت المناسب 

لتتعرف على طريقة عمل جهاز إطفاء 
الحريق.



ال تحاول إطفاء الحريق إال إذا توفرت الشروط 
التالية: 

•  غادر الجميع المنزل أو هم في طريقهم للمغادرة 
ويحاول أحدهم اإلتصال بدائرة اإلطفائية عن طريق 

الرقم 911. 

•  الحريق صغير، وال ينتشر، والدخان أو الحرارة ال 
يشكالن تهديًدا ألحد. 

•  جهاز إطفاء الحريق لديك يماثل نوع الحريق الذي 
تحاول إخماده. 

•  أنت على ثقة من قدرتك على مكافحة الحريق، كما 
أنك تعرف كيف تستعمل جهاز إطفاء الحريق. 

تذكر: يجب أن تتجنب الوقوع في مصيدة 
النيران. إحتفظ دائمـًا بظهرك في إتجاه مخرج 

مفتوح.  

إذا أردت استعمال جهاز إطفاء الحريق، تذكر 
"PASS" كلمة

 (Pull( إسحب – P
 دبوس  

القفل، مع اللف إذا كان 
ضروريـًا، وذلك لكسر 
القفل وإطالق الذراع. 

 (Aim( وّجه – A
 نحو األسفل  

وّجه فوهة جهاز إطفاء 
الحريق أو الخرطوم نحو 
أسفل الحريق. )كن على 

مسافة كافية بعيًدا عن 
الحريق.( 

S – إضغط 
 (Squeeze( بشدة على  
الذراع فوق المقبض حتى 

النهاية كي تنطلق مادة 
إطفاء الحريق. 

  (Sweep( حّرك – S 
الفوهة أو الخرطوم من 

جانب إلى الجانب األخر 
عبر أسفل الحريق. إذا 
اشتعل الحريق مجدًدا، 

كرر اإلستعمال. 

ال تدر ظهرك إطالقـًا 
للحريق – حتى لو كنت تعتقد أنها قد انطفأت؛ 

فقد تشتعل من جديد. 

هناك ثالث فئات من الحريق قد تتعرض لها 
في بيتك. 

)تأكد من وجود النوع المناسب من أجهزة إطفاء الحريق 
إلستعماله مع الحريق الذي يناسبه(. 

 الفئة )A( : مواد اإلحتراق العادي 
الحرائق من هذا النوع تشمل الحطب، والقماش، والورق، 

والبالستيك إلخ. 
الفئة )B(: الحريق الناجم عن السوائل والغازات القابلة 

 لإلشتعال 
ويشمل البنزين، وزيوت الطبخ، والغاز الطبيعي إلخ.

 الفئة )C(: الحريق الناجم عن استعمال التيار 
الكهربائي ويشمل األدوات اآللية، واألسالك، وعلب 

المفاتيح الكهربائية، وأجهزة التلفزيون، والكمبيوتر إلخ. 

 إن جهاز إطفاء الحريق الذي يحمل تعريف 
أ ب ج هو جهاز متعدد األغراض ويمكن 

استعماله لمكافحة الفئات الثالث من الحرائق. 

 إذا استعملت جهاز إطفاء الحريق 
 بشكل صحيح، فإنه يمكن أن ينقذ 
 األرواح والممتلكات وذلك بإطفاء 
 حريق صغير أو حصره إلى حين 

وصول خدمات الطوارئ واإلطفائية 
.(Fire & Emergency Services)

مالحظة: بعد استعمال جهاز إطفاء الحريق، إتصل فوًرا بهيئة خدمات الطوارئ واإلطفائية لتقديم تقرير بالحادث.
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