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  الجمهورية اليمنية
  رئاسة الجمهورية

 المركز الوطني للمعلومات

  
 املنزليةدليل السالمة
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  املقدمة
والحـوادث  .التطور الذي يعيشه العالم أفرز الكثير من األخطار التي تهدد سـالمة اإلنـسان             

والمؤسف حقاً أن أكثر    .المنزلية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وخسائر مادية شيء مؤلم          
  .بسبب جهل اإلنسانتحدث الحوادث المنزلية 

نسان أن يستغني عن الكهرباء والغاز ألنها ارتبطت بكثير مـن الوسـائل التـي               وال يمكن لإل  
سهلت عليه الحياة بيسر وسهولة وهي نعمة وهبها اهللا لنا إذا أحسن استخدامها وفي المقابل لها                

  .من األخطار ما ينغص الحياة
ـ              ه، فالـسالمة   فأصبح لزاماً علينا أن نعرف الخطر وأسبابه والوقاية منه وكيفية التعامـل مع

مطلب للجميع وال يمكن أن تتحقق إال بتضافر الجهود وترسيخ مفاهيم السالمة العامـة لـدى                
  .جميع شرائح المجتمع

فقد حرصنا على تقديم بعض الجوانب الهامة التي تـساعد األسـرة فـي              . وبناًء على ما سبق   
يفية التصرف أثنـاء    وك. التخطيط والتدريب وما يتوجب عليها عمله تجاه السالمة في المنزل         

  .الحوادث
  يةلسالمة املنزلل إرشادات عامة: أوال

  هل تعرف كيف حتقق السالمة املنزلية؟
  : اآلتيةاإلرشاداتلتحقيق األمن والسالمة بداخل المنزل عليك إتباع 

 في أرجاء المنزل فـي الغـرف والـصاالت           إذا أمكن  يجب مراعاة تركيب كاشف الدخان    * 
  .فق في المنزل ويجب صيانته ووضع اختبارات له والتأكد من سالمتهوالممرات وجميع المرا

يات الحريق المناسبة في المنزل وفحصها وتعليقها في المكـان المناسـب            ايجب وضع طف  * 
والتأكد من صالحيتها، وفحصها كل ستة شهور مع العمل على تدريب أفراد األسـرة علـى                

 .الطريقة الصحيحة الستخدامها

ناع عن التدخين فإن ضرره عظيم ال يخفى على أحد وهو كذلك سبب لكثير              ننصحك باالمت * 
 .من حرائق المنازل وكذلك لكثير من األمراض

احفظ الشموع وعلب الكبريت في أماكن عالية أو في خزائن مغلقة بحيث ال تـصل أيـدي                 * 
 .األطفال إليها

غيل أجهزة التدفئة التي تعمل     قم بصيانة نظم التدفئة الكهربائية بصورة مالئمة، كما يجب تش         * 
 .بالفحم أو الكيروسين في غرف جيدة التهوية، وأن تكون بعيد عن األثاث

يفضل ترك فراغ كافي حول أجهزة التلفاز أو الكمبيوتر والراديو والمسجل، وذلـك لمنـع               * 
 . واحتمال حدوث حريقارتفاع حرارتها
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ي والمواضع التي يلعب فيها األطفـال       أبعد الوصالت الكهربائية عن الممرات وأماكن المش      * 
 .لكي يتجنب أخطار التعثر والسقوط

ال تترك األجهزة مثل الغساالت أو المجففات أو الجاليات تعمل عندما تكون خارج المنـزل       * 
فقد يحدث فيه خلل وتسبب وقوع حريق كما ننبهك بأال تغفل عن المكواة الساخنة تجنباً لحدوث                

 .حريق أيضاً

 تخزين المواد القابلة لالشتعال إال لالحتياج اليومي فقط وعند تخزينك لها يجـب     يفضل عدم * 
 .وضعها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة

تخلص من جميع الصحف والمجالت والصناديق القديمة واألثـاث المـستعمل والمالبـس             * 
 .ون وقوداً للحريقالقديمة فهذه النفايات غير الضرورية يمكن أن تك

ضع ساللم للطوارئ بحيث يكون معزول عن المنزل ويكون الباب المؤدي لها غير قابـل               * 
 .لالحتراق ولو لمدة نصف ساعة فقط

 .ضع باب للطوارئ مزوداً بإضاءة* 

 .ضع خطة للنجاة من الحريق والتدريب على تنفيذها مع أفراد األسرة* 

األولية في منزلك وتعلم كيفيـة إجـراء اإلسـعاف          أحرص على توفير صندوق لإلسعافات      * 
 .األولي مع تدريب بعض أفراد األسرة على ذلك

 .راقب أنابيب الغاز وتمديداته باستمرار وأبعده عن مصادر الخطر* 

 .ال تهمل المواد الخطرة واألدوية والمواد سريعة االشتعال وأبعدها عن متناول األطفال* 

 .الخاصة بالمواد الخطرة ألشياء أخرىال تستخدم العلب الفارغة * 

  : املطبخحوادث -١
تتسبب الحرائق التي تحدث في المطابخ في إصابة كثير من الناس بحروق بل في وفاة أنـاس                 

الغذاء، وعندما تكون المواقد     كثيرين أيضاً، وتحدث أغلب هذه الحرائق حوالي وقت العشاء أو         
  . غافلين عنها بعض الشيءمضبوطة على الحرارة العالية، ويكون الناس

   السالمة إرشادات: أوال
وأطفئ دائماً جهاز الطهي أو الفرن عندما تحتاج        . ال تترك الطبيخ على الموقد بدون مراقبة      * 

  .إلى عمل شيء ما بعيداً عن المطبخ
يمكن أن تشب النار بسهولة إذا ضبطت الموقد علـى          . سخن زيت الطبخ ببطء وراقبه جيداً     * 

 .عالية وتركت مقالة الزيت بدون مراقبةالحرارة ال

ال تحمل المقابس الكهربائية أكثر من      . افصل األجهزة الكهربائية عند االنتهاء من استعماله      * 
طاقتها، ألن توصيل عدد كبير من األجهزة معاً في وقت واحد بقبس واحد قد يـسبب حريقـاً                 

 .كهربائياً
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 يمكن  المتدلية م فالمالبس الفضفاضة واألكما   .ال ترتدي مالبس فضفاضة عند قيامك بالطبخ      * 
 .أن تشب بها النار من المواقد بسهولة

أو ) الفـوط (وال تستعمل المناشـف     . استعمل مقابض األواني في سحب المقالي من الفرن       * 
 .المناديل الورقية فهما قد يسببان اشتعال النار

ها تيار الهواء تجاه المواقد مما      ابعد الستائر ومناشف تنظيف الصحون عن المواقد، فقد يدفع        *
 .قد يؤدي إلى نشوب حريق

ال تخزن الحلوى أو البسكويت أو المواد األخرى فوق الموقد أو في مكان قد يغري األطفال                * 
 .بمحاولة التعلق بالموقد أو الصعود فوقه للحصول على هذه األشياء

اً على سالمتك، فالمقبض الممتـد      أدر مقبض المقالة إلى الداخل بعيداً عن حافة الفرن حفاظ         * 
خارج حافة الفرن يمكن أن يصطدم به الشخص، أو يمسك به طفل وهو أمر قد يسبب حروقاً                 

 .شديدة

 .تأكد من إغالق أنبوبة البوتاجاز قبل الخلود إلى النوم وكذلك قبل مغادرة المنزل* 

   إجراءات التعامل مع الحريق الناجم عن الطهي في المطبخ :ثانيا
  :اآلتية اإلرشادات إتباع حالة حدوث حريق في المطبخ فيجب في
  .  جميع وسرعة استخدام طفاية الحريق الموجودة بالمنزلإبعاد اليجب *
  . عدم محاولة تحريك المقالة*
  . يجب إطفاء مصدر الحرارة*
  . ال تحاول أن تستعمل الماء إلطفاء الحريق*
  . اخمد اللهب بوضع غطاء على الوعاء*
  . الغطاء على الوعاء حتى يبرد الزيت دع *
أو بالـدفاع المـدني     ) ١٧٩(أن لم تكن قادراً على إطفاء الحريق فاتصل بطوارئ اإلطفاء           *
)١٩١ .(  
  .كن مستعداً  إلخالء المكان*
   حوادث الغاز-٢

العبث باسطوانات الغاز ينتج عنه الكثير من المخاطر التي قد تؤذي أفراد األسـرة               اإلهمال أو 
  .جاورين لهم ال سمح اهللا، والم
   السالمة إرشادات :أوال
اختيار المكان المناسب واآلمن لالسطوانة ويفضل أن يكون بعيداً عن مواقع الطبخ وجيـد              * 

  .التهوية
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التأكد من التمديدات وسالمتها وعدم تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتـسبب فـي              * 
 .إتالفها واستبدال التالف منها فوراً

 .فحص المواقد واألفران والتأكد من نظافتها وعدم انسداد منافذ الموقد* 

 .عند تشغيل الموقد أو الفرن يشعل أوالً عود الثقاب ومن ثم يفتح الموقد*

 .من األسلم تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز*

 النقطة  إغالق مفاتيح مواقد الغاز، وكذلك مصدر الغاز عند النوم وعند مغادرة المكان، وهذه            *
  .األخيرة ضرورية وهامة للغاية

  إجراءات التعامل في حالة وجود تسرب غاز: ثانيا
   :اآلتية اإلرشادات إتباعفي حالة وجود تسرب غاز في المنزل يجب 

  . أطفئ جميع مصادر اإلشعال مثل شعالت اإلقاد أو السجائر* 
 . أغلق صمامات جميع االسطوانات وأطفئ جميع األجهزة* 

 . شغل أي مفاتيح كهربائيةال ت* 

 . بادر إلى تهوية الغرف بفتح الشبابيك واألبواب* 

 . اخرج جميع األشخاص من البيت وأبقهم في الخارج حتى يتبدد الغاز* 

  .حدد مصادر التسرب واستعن بفني ماهر إلصالحه* 
  إجراءات التعامل في حالة حدوث حريق: ثالثا

  :اآلتية اإلرشادات في حالة حدوث حريق باالسطوانة اتبع
  . التأكد من خروج الجميع* 
 ).١٧٩(أو بطوارئ اإلطفاء على رقم ) ١٩١(اتصل فوراً بالدفاع المدني على رقم * 

وإذا كانـت   ( أغلق صمام الغاز إذا كان ذلك ممكنـاً          - إذا كان الحريق ال يزال صغيراً       * 
مكن من غلـق الـصمام دون أن        لتت: االسطوانة ساخنة فقم بتبريدها وذلك بصب الماء عليها       

 ).  تصاب بحروق

 . فتح النوافذ للتهوية من الدخان* 

 . كن قريباً من الباب للهروب في حالة انتشار الحريق أو فشل إخماده* 

 . حاول االنحناء واالقتراب من األرض لتجنب الحرارة والدخان المتصاعد* 

 . على األرضبالمالبس قم باالنبطاح والتدحرج وإذا علقت النار *

إذا كنت في مكان متعدد األدوار فيجب عدم اللجوء للمصعد كمخرج من الحريق واستخدام              * 
 . ساللم الطوارئ
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   حوادث انغالق األبواب-٣
  مخاطر األبواب: أوال
 بـشكل   األسرة وإلفراد بشكل خاص    والمسنين خطورة األبواب وكثرة حوادثها لألطفال       تكمن
  :في النقاط التاليةعام 

  ".دفاش"األبواب المرتدة تلقائياً تسبب ارتطام األشخاص بها وهي التي يركب بها  *
 .األبواب المروحية تسبب ضرباً لشخص آخر غير مرئي خلف الباب* 

 .األبواب ذات األطراف الحادة تسبب الجروح أو الكسور لأليدي أو األصابع* 

 .ث إصاباتانغالق األبواب في الغرف أو دورات المياه يؤدي لحدو* 

   السالمةإرشادات: ثانيا
  .استخدام أقفال جيدة الصنع حتى ال تتسبب في انغالق األبواب* 
 .عدم ترك مفاتيح األبواب عليها واالحتفاظ بها في مكان واضح ومعروف* 

عند احتجاز أحد األطفال في إحدى غرف المنازل أو دورات المياه ينبغي تهدئة الطفل أوالً               * 
 . وعدم إهدار الوقتختص بفتح األبواببالمواالتصال 

  .عدم كسر الباب حتى ال يتسبب في إيذاء الطفل* 
  .في حالة انغالق باب احد الغرف يمكن االستعانة بفني متخصص لفتح الباب* 
  حوادث التسمم  -٤

  التسمم باألغذية
 أو تنـاول    يحدث التسمم باألغذية في المنازل نتيجة لتناول طعام أو شراب ملوث بمادة سامة،            

  .األطعمةسؤ التخزين لتلك أطعمة فاسدة نتيجة النتهاء فترة صالحيتها، أو 
  : السالمةإرشادات

  .التأكد من صالحية المواد الغذائية سواء الجاهزة أو التي تحضر في المنزل* 
التخلص فوراً من جميع األغذية الفاسدة عند معرفة ذلك، وعدم تركها في المنزل حتـى ال                * 

 .ها أشخاص ال يعرفون فسادهايتناول

 .تجنب ترك األكل مكشوفاً حتى ال يتعرض للحشرات الضارة والعوامل الجوية* 

 .غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها* 

  التسمم بالمبيدات والمنظفات
  :حوادث التسمم بمواد المبيدات ومواد التنظيف التي يمكن أن تحدث عن طريق اآلتي

  .و شراب ملوث بالمبيد أو المنظفتناول طعام أ* 
 .تخزين الطعام أو الشراب قرب المبيدات والمنظفات* 
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 .تناول طعام أو شراب محضر أو محفوظ في أوعية مبيدات فارغة* 

 .تداول وتناول الطعام بأيدي ملوثة* 

  : السالمةإرشادات
عن مصادر الرطوبة   حفظ المبيدات ومواد التنظيف في أماكن مغلقة وجيدة التهوية، وبعيدة           * 

  .والحرارة واللهب المباشر، وبعيدة عن متناول األطفال
 .تالفي وضع هذه المواد عند االستخدام في أواني األكل والشرب* 

 .ارتداء المالبس الواقية عند استخدام أو تداول هذه المواد* 

ب أثنـاء   عدم التعرض المباشر لمختلف المنظفات والمبيدات واالمتناع عن األكـل والـشر           *
 .االستخدام

 .عدم دخول المناطق المرشوشة بالمبيدات إال بعد فترة األمان الالزمة* 

المنظفات الصابونية الكاوية والمزيلة للبقع والمستخدمة كمطهرات يجب أن يتم اسـتخدامها            * 
 .بالطريقة الصحيحة مع مراعاة عدم وصولها للعين واألنف والفم

  . البعض حتى ال تتفاعل وتسبب انفجاراًعدم خلط هذه المواد مع بعضها*
  التسمم باألدوية

كثيراً ما تشهد غرف الطوارئ بالمستشفيات حاالت التسمم بالدواء لألطفـال فـي المراحـل               
األولى من أعمارهم ما بين السنة األولى والرابعة، وذلك بسبب عدم الرعاية المنزلية الكافيـة               

  .أو تناول أدوية منتهية الصالحية
  : السالمةاتإرشاد

  .وضع كافة األدوية في المنزل في أمكنة يصعب وصول األطفال إليها* 
 .عدم حفظ األدوية في أماكن حارة* 

قد األطفال أن األدوية عالج حلو الطعم مـسموح         يعتأال يتم تشبيه األدوية بالحلوى حتى ال        * 
 .بتناوله في أي وقت

  .عد هناك حاجة إليهاإتالف األدوية المنتهية الصالحية والتي لم ي* 
  حوادث املصاعد الكهربائية -٥

نظراً لكثرة وجود المصاعد الكهربائية في العمائر فقد أضحت مخاطرها متوقعة بالرغم مـن              
د والبد من التأكد على ضرورة أن يبقى المصع       . تعدد وتنوع وسائل السالمة في هذه المصاعد      

  . طوال مدة خدمته صالحاً وآمناً حتى ال يتعرض مستخدموه لخطر االحتجاز
  : السالمةإرشادات

  .أال يستخدم األطفال المصعد بمفردهم* 
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منع األطفال من اللعب بالمصعد فقد يؤدي ذلك إلى احتجازهم أو سقوطهم في بئر المصعد               * 
 .وتعرضهم لإلصابة

 .نباً لحدوث عطل فيه صيانة دورية للمصعد تجإجراءضرورة * 

عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء والتصرف بحكمة وعدم ضرب األبـواب بـشدة أو               *
 .الضغط العنيف على األزرار

 االتـصال   أو عندما تدعو الحاجة للمساعدة واإلنقـاذ      المصعد   إصالحبفني  االتصال فوراً   * 
 .بالدفاع المدني للمساعدة

 .ل المصعد أو بالقرب منه حتى ال يتعطلعدم سكب الماء أو السوائل داخ* 

  .التقييد بالحمولة المقررة للمصعد* 
  حوادث الغرق -٦

يربط المهتمون بالسالمة المنزلية حوادث الغرق في مغاطس المياه باإلهمال من قبـل الكبـار               
والذين يلعبون دوراً كبيراً في حدوثها، فالغرق في المغاطس يحدث نتيجة للسماح لألطفال من              

  .غار السن باالستحمام بمفردهم في حين غفلة من الوالدينص
  : السالمةإرشادات

  .عدم ترك الطفل في مغطس المياه بمفرده*
 .تعليم الطفل أثناء االستحمام العادات السليمة وتوضيح أهمية السالمة من مخاطر الغرق* 

 .عدم انشغال الوالدين عن أبنائهم أثناء االستحمام* 

طباق البالستيكية والسطول واألحواض التي يمكن أن تتجمع بها المياه علـى            إبعاد كافة األ  * 
 .األطفال

التأكد دائما من فتحات خزانات المياه بالمنازل وفتحات تصريف المجاري ويفضل أن توضع             *
 .لها أقفال حتى ال تفتح عبثاً

 ذات حواف طينية    منع األطفال من السباحة في اآلبار المكشوفة والمستنقعات والتي قد تكون          *
 .وعشبية

  .عدم ترك األطفال بمفردهم في المسبح مع ضرورة وضع سياج يمنع دخولهم*
تجنب نزول من ال يجيد السباحة في المسبح دون وجود مـدرب أو شـخص قـادر علـى                   *

 .المساعدة

توفير أدوات السالمة في المسبح مثل أطواق النجاة والمقابض اليدوية حول المسبح ووصول             *
 .لم إلى قاع المسبح بكل األركانالسال

 .أمتار) ٣-١(أن ال يكون قاع المسبح منحدراً وأن ال يتجاوز معدل االنحدار من *

 .عمل أرضية مانعة لالنزالق بمسافة ثالثة أمتار عن حافة المسبح*
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 .جنب ترك األطفال في المسبح خالل العواصف الرعدية لما ينطوي على ذلك من مخاطر*

  اب األطفالحوادث ألع -٧
إن حاالت السقوط واإلصابة بسبب األلعاب التي يستخدمها األطفال داخل المنزل تستدعي من             

  . اآلباء واألمهات ضمان سالمة منطقة اللعب
  : السالمةإرشادات

  .يجب أن يكون تصميم معدات األلعاب مناسباً لسن األطفال ونموهم البدني* 
 . الشوارع المزدحمة والرئيسيةيجب أن تكون أماكن األلعاب بعيدة عن* 

مراعاة االنسجام بين األلعاب بحيث توضع األلعاب الصغيرة مع بعـضها والكبيـرة مـع               * 
 .بعضها وعدم الخلط بينها

سطح األرض المحيط باأللعاب من أهم مستوجبات السالمة وأفضل سـطح هـو الـسطح               * 
 سـم وأن    ٣٠ في حـدود     الرملي الذي يساعد في امتصاص الصدمات وينبغي أن يكون عمقه         

 .يكون خالياً من الزجاج والحصى

 .عدم العبث بمصابيح اإلنارة داخل المالعب حتى ال يصاب الطفل بأذى الكهرباء* 

 .الفصل بين األلعاب الثابتة واأللعاب المتحركة ويفضل إقامة سياج بينها* 

ل الطبيعية، وأن جميع    فحص األلعاب بصفة دورية للتأكد من سالمتها وعدم تأثيرها بالعوام         * 
 .األلعاب مثبتة بطريقة سليمة وأن ال يكون فيها أجزاء بارزة ونتوءات

   السخانات  حوادث -٨
مع دخول فصل الشتاء تبدأ الحاجة الشديدة إلى استخدام ماء دافئ وهذا بطبيعة الحال يأتي عن                

جر ويسبب حادثاً مؤلمـاً     لذا ينبغي االهتمام به لتالقي خطره فقد ينف       ، طريق السخان الكهربائي  
  .نتيجة الترسبات واإلهمال

  : السالمةإرشادات
  .  درجة  مئوية٧٠ درجة مئوية لتسخين المياه ولتكن ١٠٠حدد درجة حرارة اقل من * 
 درجة اسـحب الفـيش قبـل        ٧٠ راقب السخان حتى إذا وصل المؤشر إلى درجة حرارة           *

  . استعمال الحمام
ركبة طوال اليوم يمكن حدوث الخطر في حالة عطل ترمستان          في حالة ترك فيشة السخان م     * 

  .   درجة وينفجر السخان١٠٠ار بعد بخالسخان فجأة حيث ستتحول المياه داخل السخان إلى 
ضرورة صيانة السخان سنوياً حيث ال تتراكم األمالح داخل المواسير مما يسبب أضـرار              * 

  .  كبيرة اقلها الحريق
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   الكهرباء  حوادث -٩
سوء استخدام األجهزة وعـدم ابتـاع تعليمـات الـشركة            إلىرجع وقوع حوادث الكهرباء     ي

   .يؤدي إلى حدوث حرائقمما المصنعة 
    أسباب حرائق الكهرباء: أوال

   الزيادة في األحمال الكهربائية  *
إن تحميل األسالك الكهربائية أكثر من طاقتها وتركيب عدة أجهزة علـى توصـيلة واحـدة                

  . م أسالك رديئة يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرةواستخدا
   األجهزة الحرارية  *

إن كثيراً من ربات البيوت يـسئن اسـتخدام األجهـزة           
لـذا  : المكوى الكهربائية وأجهزة التدفئة   : الحرارية مثل 

يجب مراعاة الحذر الشديد وعدم وضع هـذه األجهـزة          
 –الـستائر   ( الحرارية بـالقرب مـن المـواد مثـل          

  .  )الشراشف
   سوء التوزيع الداخلي لتمديدات الكهرباء  *

إن سوء التوزيع يعني أن الخطوط الكهربائية الثالثة في منزلك لم يتم توزيع األحمال عليهـا                
 الفيـوزات   قفإن هذا يؤدي إلـى احتـرا      ، بالتساوي بتحميل خط أو حطين أكثر من الثالث         

  .  ليصلح ما نتج عن سوء االستخداموهذا يتطلب استدعاء فني مختص،الخاصة بهذين الخطين 
  : السالمةإرشادات: ثانيا
  . يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة* 
التأكد من وجود القاطع األوتوماتيكي لفصل التيار تلقائياً فـي حالـة وجـود أي التمـاس                  *

 . كهربائي

  . فحص جميع األسالك من حين آلخر بمعرفة المختص*  
  . عدم تحميل األسالك فوق طاقتها* 
  .  عمل التمديدات الكهربائية في أماكن بعيدة عن الرطوبة ومآخذ المياه والحرارة العالية* 
وهو وضع سلك نحاسي ثالث في كل فيش ويكون طرفه اآلخر مـدفون             (ضرورة التاريض   * 

عق  وتمكن أهمية التأريض فـي الحمايـة مـن حـدوث الـص             )تحت مستوى سطح األرض     
  . الكهربائي

  . عدم وضع األسالك والتمديدات تحت الفرش* 
  . عدم تمديد األسالك الكهربائية في الممرات وخلف األبواب* 
  . ضرورة االستعانة بالمختصين في تركيب التمديدات عن إصالح أي تلف منها* 
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يؤدي إلى  تجنب ترك مراوح الشفط الهوائية بالمطابخ والحمامات تعمل باستمرار ألن ذلك            * 
  . حدوث حريقلىإارتفاع حرارة السلك ومن ثم 

  . يجب فصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل* 
الحرائق الكهربائية إال باستخدام الطفايات البودرة الجافة أو طفايات ثـاني أكـسيد             ال تطفئ   * 

  . الكربون
  لصعق الكهربائي  حوادث ا -١٠

  : الكهربائيالعوامل التي تساعد في عملية الصعق 
 بالـصعق   كلما ازدادت شدة التيار الكهربـائي كلمـا زادت نـسبة اإلصـابة            : شدة التيار * 

  .الكهربائي

  . مقاومة الجسم* 
فكلما زادت رطوبـة الجـسم ازدادت       : رطوبة الجسم * 

قابلية للسماح بمرور التيار الكهربائي به وحدوث اإلصابة        
 . بالصعقة الكهربائية

أي كلمـا طـال زمـن       : تحت التوتر مدة بقاء المصاب    *
مرور التيار الكهربائي في جسمه ضعف األمل في إنقـاذ          

 . ألن ذلك يؤدي على حروق خطيرة وتدمير للخاليا العصبية، حياته 

ويتحدد ذلك بنقطتين في الجسم هما مكان دخول التيـار          : مسار التيار الكهربائي في الجسم    * 
 .  في جسم اإلنسان ومكان خروجه منه

  : السالمةرشاداتإ
  . عدم مالمسة الجسم ألي تيار كهربائي مباشرة* 
 فصل الدائرة من مركزها الرئيسي قبل الـشروع فـي عمـل علـى األسـالك                 منالتأكد  * 

 .  والتوصيالت واألجهزة الكهربائية

 . استعمال المعدات واألجهزة الخاصة والمعزولة مقابضها بعازل جيد* 

 .  المطاطية العازلة للكهرباءاستعمال الكفوف واألحذية* 

بدون وافيات وذلك لحماية األطفال من الـصعق        ) االفياش( تجنب ترك المقابس الكهربائية     * 
 .  الكهربائي

عدم إدخال التوصيالت الكهربائية عبر األبواب أو النوافذ أو الفتحـات المماثلـة حتـى ال                * 
 .   ثم تكون مصدر خطرنوم، تتعرض لقطع أو جرح

 . لمس مفاتيح الكهرباء بيد مبللة أو الوقوف على ارض رطبةعدم * 

 . تجنب تحميل أي مقبس كهربائي أكثر من طاقته* 
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التأكد من أن الدائرة الكهربائية تشتمل على وجود خط ارضي لوقاية اإلنسان من الـصعق               * 
 . الكهربائي

  .القيام بالصيانة الدورية لألجهزة الكهربائية المستخدمة* 
  . رة ومختصة في المجال نفسها العمل بواسطة عمالة مهتنفيذ* 
  .  تركيب لوحات تحكم في األجهزة واآلالت الكهربائية وعوازل مناسبة* 
   أخطار وسائل التدفئة -١١

 سـوء اسـتخدام تلـك       إلى المختلفة في فصل الشتاء      إلىسائل التدفئة   و حوادث   أسبابترجع  
  .الخاصة بهاالسالمة  بشروط اإللمامعدم  أوالوسائل 

  : التدفئة بالفحم -١
ألنها تجعلـه   ، فضلهاي نرى بعضاً من الناس      إال إننا تعد وسائل التدفئة عن طريق الفحم بدائية        

ولذلك نقوم بتقـديم    ،  استخدامها في المنزل والمخيمات واالستراحات     رويكث، يحن إلى ماضية  
  .التوعية للمستخدم لما يترتب عليها من أخطار 

  :المة السإرشادات
  .  يتم إشعال الفحم خارج المنزل حتى يتم التأكد من حرقه ثم نقله بعد ذلك إلى داخل المنزل* 
ترك الفحم يشتعل في مكان مفتوح حتى ال يسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربـون الـذي                 * 

 .  يؤدي إلى االختناق

 .  وضع مواقد الفحم بعيدة عن أثاث المنزل*

 .  بمواقد الفحم تعبثاألطفالترك د األسرة وعدم  تقديم التوعية ألفرا*

  :   الدفايات التي تعمل بالكيروسين-٢
  : السالمةإرشادات

  . ألن استعماله يزيد من خطر الحريق،  تجنب استعمال البنزين لهذا النوع من الدفايات *
منع انسكابه  انتظر حتى تبرد ثم زودها خارج المنزل ل       ،  ال تمأل الدفاية بالوقود وهي مشتعلة      *

  . على األرضيات والسجاد
  .  ال تستعمل هذه الدفاية في أماكن مغلقة*
  .  ضعها في مكان امن بعيداً عن االرتطام والضغوط*
  :  الدفايات التي تعمل بالغاز-٣

هي من اخطر أنواع الدفايات والتي يجب الحذر عند استعمالها نظراً الحتوائها علـى غـاز                
 تسرب  أثناء لهب قريب منها، كذلك لما تسببه من اختناق          أوث شرر   سريع االشتعال عند حدو   
  . الغاز منها داخل الغاز
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  : السالمةإرشادات
  .   تأكد من سالمة المدفأة وعدم وجود تسرب للغاز وإنها مركبة بشكل صحيح*
  .  ابعد المواد الملتهبة عن األجهزة التي تعمل بالغاز*
  . ذي يخزن فيه الوقود أو الكيروسين ال تستعمل الدفاية في المكان ال*
  .  ابتع إرشادات الشركة المصنعة*
  : الدفايات الكهربائية المتنقلة-٤

  : السالمةإرشادات
  . تأكد من وجود حاجز حول عناصر التسخين للوقاية*
  ).  الطاوالت–الخزانات (  ال تضع الدفايات على قطع األثاث *
  .ق أبعدها عن المواد القابلة لالحترا*
  .  ال تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل*

  .عدم استعمالها كأداة لالشتعال أو التسخين* 
    .يستحسن وجود قاطع للكهرباء لفصل التيار عند سقوط المدفأة*
   حوادث السقوط -١٢

وقد يتعـرض الكبـار     ، وذلك لكثرة حركتهم في المنزل    ، إن األطفال هم أكثر عرضه للسقوط     
  . اإلصاباتالحد من التالية للمساعدة في مةكي تتجنب ذلك اتبع إرشادات السالول.أيضاً لذلك
  : السالمةإرشادات

  .  احرص على تركيب درابزين مثبت بأحكام على جانبي جميع الساللم* 
  . ركب مفاتيح إنارة أعلى الدرج وأسفله* 
  . حافظ على خلو الساللم والممرات من المهمالت المبعثرة* 
  .  ات مانعة لالنزالق تحت مفارش األرضياتركب خلفي* 
  . إذا سكبت شيئاً على األرض فقم بمسحه فوراً* 
  . زود جميع أحواض االستحمام والمراحيض بمقابض استناد معدنية* 
  . ركب أنوار ليلية في جميع أنحاء المنزل* 
  . تأكد من انك تستطيع الوصول إلى مفاتيح اإلنارة والهاتف* 
  . رتيب األثاث في الغرف إلفساح ممرات الطرق للمشياالهتمام بت* 
  . يسهل الوصول إليهالكي أحفظ األشياء التي تستخدم كثيراً في خزنات وإدراج * 
ال تقف على كرسي طاولـة أو       .  المرتفعة ألماكن إلى ا  وصولللاستخدام مسند ثابت أو سلم      * 

  .   صندوق



  المركز الوطني للمعلومات

  :املصدر 
 -  www.998.gov.sa 


