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حسگرھای اجباری شناسایی دود

امروزه ھر خانھ ای می بایست مجھز بھ حداقل یک 
حسگرھای. حسگر شناسایی دود بھ آزاء ھر طبقھ باشد

شناسایی دود ھشدارھای الزم را پیش از وقوع ھر آتش 
رم شما باید قادر باشید صدای آال. سوزی ارسال می کنند

باطری. را در داخل اطاق خواب با درھای بستھ بشنوید
.  می بایست بطور معمول سالی یکبار تعویض شوند

یش حسگر شناسایی دود خود را با فشار دگمھ تست آزما
.کنید 



تجھیزات اجباری برای اطفاء حریق

وصیھ می بھ شما ت. ھرخانھ باید دارای یک شلنگ آتش نشانی ویا یک کپسول اطفاء حریق باشد
. ندتجھیزات اطفاء حریق می بایست بھ آسانی در دسترس باش. شود ھردو را داشتھ باشید

ای نحوۀ دستورالعملھ. ھرکسی کھ در منزل ساکن است باید محل تجھیزات اطفاء حریق را بداند
.استفاده از تجھیزات اطفاء حریق را بدقت بخوانید



1پیشگیری از وقوع آتش سوزی 

اگر پختن را متوقف  کرده اید تمام . ھنگامی کھ اجاق گاز روشن است مراقب آن باشید
.  یدیک آالرم و یا داستگاه بستن اتوماتیک شیراجاق گازرا نصب کن. شیرھا  را خوب ببندید

.  ھرگز اتاق را با یک شمع روشن ترک نکنید. ھنگام کاربا شعلۀ باز خیلی مراقب باشید
ھمۀ خاکسترھا را در محلی امن  . شمع روشن نباید در نزدیکی مواد قابل اشتعال باشند

.خاکستر داغ را در سطل آشغال خالی نکنید. تخیلھ کنید



2پیشگیری از وقوع آتش سوزی 

ھمیشھ پیش از ترک منزل و یا پیش از خواب، 
ماشین لباسشویی و خشک کن ھای چرخشی را 

بھ تنھا برقکارھای واجدشرایط مجاز. خاموش کنید
.  ستندنصب و تعمیر تجھیزات و تأسیسات برقی ھ

الھ مصالح ساختمانی ، جعبھ ھای مقوایی وسایر زب
ھای بجا مانده در محل آتش سوزی اغلب نشانۀ آن

مطمئن. است کھ آتش سوزی عمدی آغاز شده است
ل شوید کھ زیرپلھ ھا و گاراژ ھا عاری از مواد قاب

ور از ھمیشھ کانتینرھای زبالھ را د. اشتعال  ھستند
.ساختمانھا قرار دھید



بھنگام وقوع آتش سوزی چھ باید کرد
نجات) 1

مطمئن شوید ھمھ افراد بسالمت از محل خارج 
درھا . فرار از میان دود خطرناک است . شده اند

را ببندید و بسوی محل تجمع کھ قبالً در نظر 
گرفتید بروید 

اطالع)2
سرویس آتش نشانی را از طریق شماره 

نشانی دقیق  . مطلع کنید 110اروژانسی 
.ساختمان آتش گرفتھ را بدھید

اطفاء)3
اگر آتش ھنوز خیلی بزرگ نشده است سعی کنید
ق آن را با شلنگ آتش نشانی یا کپسول اطفاء حری

دود . خودتان را بھ خطر نیندازید. خاموش کنید
. سمی است بسیار 

شما از موقعیت تعیین کنندۀ ترتیب ارزیابی 
مراحلی است کھ شما تصمیمم بھ اجراء آن می 
گیرید بھتر است بطور منظم تمرینات مقابلھ با

آتش را برگزار کنید تا ھرکس بداند موقع آتش 
.سوزی چھ باید بکند



:  وبسایت. این جزوه در بیش از سی زبان مختلف توسط انجمن حفاظت در برابر آتش سوزی در نروژ در دسترس است
www.brannvernforeningen.no/brannsikker
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