
إذا بقيت في وحدتك السكنية 
يجب أن تحمي نفسك من الدخان. 

إبق في وحدتك السكنية حتى يتم إنقاذك أو حتى ُيطلب منك 
المغادرة. قد يستغرق هذا األمر وقتـًا طوياًل. 

ال تحاول مغادرة وحدتك السكنية بعد مدة طويلة من إنطالق 
جرس اإلنذار من الحريق. كلما طال إنتظارك، كلما ازداد خطر 

تراكم الدخان الثقيل وانتشاره في الدرج والردهات. وستكون 
إحتماالت نجاتك أقل مما كانت في البداية. 

إمنع الدخان من الدخول إلى شقتك 
إستعمل الشريط الالصق لسد أي شقوق حول 
الباب وضع مناشف رطبة عند أسفل الباب. 

إتبع نفس الطريقة لسد فتحات التهوية وقنوات 
الهواء. 

إذا دخل الدخان إلى وحدتك السكنية 
إتصل هاتفيـًا بدائرة المطافئ على الرقم 911 وأخبرهم   •

عن مكانك، ثم تحرك نحو الشرفة )البلكون( إذا كان 
آمنـًا. إغلق األبواب ورائك. 

إذا كانت الشقة ال تحتوي على شرفة، إذهب إلى   •
الغرفة الخالية من الدخان أكثر من غيرها، إغلق الباب 

واستعمل الشريط الالصق والمناشف الرطبة لسد الباب.  
إفتح النافذة ليدخل الهواء النقي.

إستعمل قطعة قماش مدالة من النافذة   •
أو الشرفة لتلفت إنتباه رجال اإلنقاذ إلى 

مكانك.  
إبق قريبـًا من األرض حيث الهواء أنظف.   •

إذا كانت البناية مزودة بجهاز صوتي   •
لإلتصال، إصغ للتعليمات التي قد يتم اإلعالن عنها. 

هل تعرف أن ... 
السبب األول في حرائق الوحدات السكنية هو الطبخ   •

غير المراقب. إبق في المطبخ وانتبه للطعام الذي تقوم 
بإعداده. 

هناك ارتفاع في عدد الحرائق الناجمة عن الشموع   •
إحتفظ بالشموع بعيًدا عن أية مواد قابلة لإلشتعال وال 

تتركها أبًدا بدون مراقبة. 
يعتبر الدخان من األسباب األساسية للوفاة في حاالت   •

الحريق في الوحدات السكنية. تأكد من أن أجهزة 
اإلنذار من الدخان في وحدتك السكنية صالحة للعمل 

وذلك بإختبارها كل شهر. 
إن جهاز اإلنذار من الدخان في وحدتك السكنية ال   •

يكون متصاًل مع نظام اإلنذار من الحريق في البناية، 
إنه يعطيك إشعاًرا فقط بوجود حريق في وحدتك 

السكنية. 
ال تعمل أجهزة اإلنذار من الحريق ال تعمل جميع على   •
تنبيه دائرة المطافئ آليـًا. هذه الخدمة عادة ال تتوفر في 

المباني التي يقل ارتفاعها عن 18 متًرا )7-6 طوابق(.  

في حالة الطوارئ إتصل بالرقم 911. 
إن الساللم الهوائية التي يستعملها رجال اإلطفاء، خالفـًا   •
لإلعتقاد السائد، ال تصل إلى كل طابق. يجب أال تعتمد 

عليها إلنقاذك. إتبع تعليمات الطوارئ الصحيحة. 
إن وحدتك السكنية تكون عادة معزولة عن بقية   •

الوحدات والممرات فيما يتعلق بالحريق وذلك بواسطة 
عازل حريق. هذا يعني أن النيران يجب أال تخترق 

عادة وحدتك السكنية ولكن الدخان يستطيع ذلك، يجب 
أن تكون على استعداد لحماية نفسك من الدخان.  

معدات األبواب التي تقفل ذاتيـًا تهدف لمنع الدخان   •
والحريق من اإلنتشار إلى خارج وحدتك السكنية. إذا 
كانت األبواب في وحدتك مجهزة على هذا النحو، ال 

تحاول تعطيل هذه الوظيفة. 

إذا أردت المزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ 
 خدمات الطوارئ واإلطفائية في ميسساغا، 
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أذا كنت تعيش في شقة أو كوندومنيوم 
متعدد الوحدات أو متعدد المستويات ... 
يجب أن تعرف ما يجب عليك عمله في حال نشوب حريق. 

يهدف هذا الكتيب إلى تزويدك بالقواعد العامة المتعلقة 
بإجراءات الطوارئ. وقد تم تجميع هذه اإلجراءات من 

المعلومات المتوفرة لدى مكتب مارشال اإلطفائية في أونتاريو 
)Office of the Ontario Fire Marshal( وخدمات 
 Mississauga Fire( اإلطفائية والطوارئ في ميسساغا

and Emergency Services( . تجدر اإلشارة إلى أن 
هذه التعليمات قد ال تكون مناسبة أو  تنطبق على كل بناية شقق 

أو كوندومنيوم.  
إذا كانت لديك أية شكوك أو أسئلة يرجى اإلتصال بفريق اإلدارة 

في بنايتك أو خدمات اإلطفائية والطوارئ في ميسساغا على 
الرقم 905-896-5908. 

يرجى المالحظة: إذا كنت تعاني من إعاقة ما قد تمنعك من إخالء 
البناية لوحدك، أو كنت تحتاج إلى مساعدة خالل أي حادث طوارئ 

في المستقبل ...
يجب أن تتصل بإدارة البناية وتناقش هذا األمر معهم مسبقـًا، 

 وأطلب منهم أن يسجلوا هذا األمر في خطة السالمة من الحرائق 
)Fire Safety Plan( الخاصة بالبناية تحت بند “أشخاص 

.)”Persons Requiring Assistance“( ”بحاجة للمساعدة
إذا أردت المزيد من المعلومات عن السالمة من الحرائق، يرجى 

 اإلطالع على الكتيب اإلضافي: 
 Protect Yourself( كيف تحمي نفسك من الحريق

)From Fire 
 practice the Three( تدّرب على خطوط الدفاع الثالثة

)Lines of Defence

ماذا يجب أن تفعل في حال نشوب حريق 

إذا نشب حريق في وحدتك السكنية 
أطلب من جميع األشخاص الموجودين فيها أن يغادروا   •

فوًرا. 
إغلق األبواب ورائك. ال تغلقها بالقفل أو المفتاح.   •

إسحب جهاز إنذار الحريق وأصرخ “حريق، حريق،   •
.)”FIRE,FIRE,FIRE“( ”حريق

غادر البناية مستعماًل أقرب منفذ آمن للخروج أو سّلم   •
الخروج. 

إتصل بدائرة اإلطفائية على الرقم 911 بعد أن تكون   •
في مكان آمن. 

إنتظر رجال المطافيء عند مدخل البناية األمامي   •
وأخبرهم عن مكان الحريق.

عندما تسمع جرس إنذار الحريق  

مغادرة البناية أو البقاء فيها ... هو قرار يعود إليك وحدك.  
أفضل ما يمكن عمله، في معظم األحيان، عند 

نشوب حريق هو مغادرة البناية في أسرع وقت 
ممكن. ولكن قد ال يكون بإمكانك في بعض 

األحيان مغادرة البناية وقد تضطر إلى البقاء 
في وحدتك السكنية. أيـًا كان الوضع، يجب أن 

تتصرف بسرعة.  
ومهما كان قرارك، يجب أن تحمي نفسك من 

الدخان.  
إذا صادفت حاالت من الحريق أو الدخان، إتصل بالرقم 911. 

إذا قررت مغادرة البناية 

تفحص الباب المؤدي إلى وحدتك.  
إذا الحظت الدخان يتسرب من حول الباب، ال تفتحه.   •

إحرص على حماية نفسك من الدخان في داخل وحدتك 
السكنية كما هو موضح الحقـًا في هذا الكتيب تحت إذا 

بقيت في وحدتك السكنية.  
إذا لم تالحظ أي دخان، تحسس الباب لتعرف مدى   •

سخونته، وإذا لم يكن ساخنـًا، تمالك نفسك وإفتح الباب 
قلياًل. إذا رأيت دخانـًا أو شعرت بحرارة 
عالية، إغلق الباب بسرعة واعمل على 

حماية نفسك. 
إذا كانت الردهة خالية من الحريق أو   •

الدخان، تناول مفاتيحك، إقفل الباب وتوجه 
إلى أقرب درج آمن. 

ال تستعمل المصعد 

إفتح باب أقرب درج بحرص.    •
إذا الحظت عدم وجود دخان، إستعمل الدرج لمغادرة البناية. 
إذا الحظت وجود دخان، ال تدخل الدرج. إغلق الباب. إذهب 

إلى درج آخر وإفتح الباب بحرص. إذا الحظت عدم وجود 
دخان هنا، إستعمل هذ الدرج لمغادرة البناية. إذا الحظت وجود 
دخان، ال تدخل. إذا كان هناك أي درج آخر، حاول إستعماله. 
إذا لم يكن هذا متوفًرا، إرجع إلى شقتك وإحرص على حماية 

نفسك من الدخان.  

عندما تكون في داخل الدرج 
إذا الحظت وجود دخان أثناء نزولك 
الدرج، غادر الدرج في أقرب فرصة 

ممكنة. بعض األبواب المؤدية من الدرج 
إلى الخارج قد تكون مقفلة في بعض 
البنايات. ولكن، على األقل كل خمسة 

طوابق، تبقى األبواب مفتوحة وبالتالي 
يكون بإمكانك مغادرة الدرج. 

إستعمل درجـًا آخر إذا كان خاليـًا من الدخان.   •
•  إذا لم يكن بإمكانك استعمال درجـًا آخر، إرجع إلى 

وحدتك السكنية إذا كان هذا ممكنـًا، أو توجه إلى ممر 
آخر خاٍل من الدخان وأطرق بشدة على أبواب الوحدات 
السكنية حتى تجد مكانـًا تلجأ إليه وإتصل بالرقم 911. 

ال تذهب إلى سطح البناية إطالقـًا.  
ذلك أن الدخان يتصاعد عادة إلى قمة الدرج. كما أن األبواب 
التي تفتح على سطح البناية تكون عادة مقفلة وبالتالي قد تجد 

نفسك عالقـًا بدون مخرج. 
تذكر، أينما كنت، إذا الحظت وجود   •
دخان، يجب أن تنخفض إلى األرض 

لتكون تحت الدخان حتى لو اضطررت 
للزحف. الهواء يكون أنقى في المنطقة 

المالصقة لألرض. 
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إذا بقيت في وحدتك السكنية 
يجب أن تحمي نفسك من الدخان. 

إبق في وحدتك السكنية حتى يتم إنقاذك أو حتى ُيطلب منك 
المغادرة. قد يستغرق هذا األمر وقتـًا طوياًل. 

ال تحاول مغادرة وحدتك السكنية بعد مدة طويلة من إنطالق 
جرس اإلنذار من الحريق. كلما طال إنتظارك، كلما ازداد خطر 

تراكم الدخان الثقيل وانتشاره في الدرج والردهات. وستكون 
إحتماالت نجاتك أقل مما كانت في البداية. 

إمنع الدخان من الدخول إلى شقتك 
إستعمل الشريط الالصق لسد أي شقوق حول 
الباب وضع مناشف رطبة عند أسفل الباب. 

إتبع نفس الطريقة لسد فتحات التهوية وقنوات 
الهواء. 

إذا دخل الدخان إلى وحدتك السكنية 
إتصل هاتفيـًا بدائرة المطافئ على الرقم 911 وأخبرهم   •

عن مكانك، ثم تحرك نحو الشرفة )البلكون( إذا كان 
آمنـًا. إغلق األبواب ورائك. 

إذا كانت الشقة ال تحتوي على شرفة، إذهب إلى   •
الغرفة الخالية من الدخان أكثر من غيرها، إغلق الباب 

واستعمل الشريط الالصق والمناشف الرطبة لسد الباب.  
إفتح النافذة ليدخل الهواء النقي.

إستعمل قطعة قماش مدالة من النافذة   •
أو الشرفة لتلفت إنتباه رجال اإلنقاذ إلى 

مكانك.  
إبق قريبـًا من األرض حيث الهواء أنظف.   •

إذا كانت البناية مزودة بجهاز صوتي   •
لإلتصال، إصغ للتعليمات التي قد يتم اإلعالن عنها. 

هل تعرف أن ... 
السبب األول في حرائق الوحدات السكنية هو الطبخ   •

غير المراقب. إبق في المطبخ وانتبه للطعام الذي تقوم 
بإعداده. 

هناك ارتفاع في عدد الحرائق الناجمة عن الشموع   •
إحتفظ بالشموع بعيًدا عن أية مواد قابلة لإلشتعال وال 

تتركها أبًدا بدون مراقبة. 
يعتبر الدخان من األسباب األساسية للوفاة في حاالت   •

الحريق في الوحدات السكنية. تأكد من أن أجهزة 
اإلنذار من الدخان في وحدتك السكنية صالحة للعمل 

وذلك بإختبارها كل شهر. 
إن جهاز اإلنذار من الدخان في وحدتك السكنية ال   •

يكون متصاًل مع نظام اإلنذار من الحريق في البناية، 
إنه يعطيك إشعاًرا فقط بوجود حريق في وحدتك 

السكنية. 
ال تعمل أجهزة اإلنذار من الحريق ال تعمل جميع على   •
تنبيه دائرة المطافئ آليـًا. هذه الخدمة عادة ال تتوفر في 

المباني التي يقل ارتفاعها عن 18 متًرا )7-6 طوابق(.  

في حالة الطوارئ إتصل بالرقم 911. 
إن الساللم الهوائية التي يستعملها رجال اإلطفاء، خالفـًا   •
لإلعتقاد السائد، ال تصل إلى كل طابق. يجب أال تعتمد 

عليها إلنقاذك. إتبع تعليمات الطوارئ الصحيحة. 
إن وحدتك السكنية تكون عادة معزولة عن بقية   •

الوحدات والممرات فيما يتعلق بالحريق وذلك بواسطة 
عازل حريق. هذا يعني أن النيران يجب أال تخترق 

عادة وحدتك السكنية ولكن الدخان يستطيع ذلك، يجب 
أن تكون على استعداد لحماية نفسك من الدخان.  

معدات األبواب التي تقفل ذاتيـًا تهدف لمنع الدخان   •
والحريق من اإلنتشار إلى خارج وحدتك السكنية. إذا 
كانت األبواب في وحدتك مجهزة على هذا النحو، ال 

تحاول تعطيل هذه الوظيفة. 

إذا أردت المزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ 
 خدمات الطوارئ واإلطفائية في ميسساغا، 

5908-896-905 أو تفضل بزيارة موقعنا على االنترنت 
www.mississauga.ca/fire
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