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د لوګي اجباري کشفوونکی

ي د لوګباید لږ تر لږه یو پھ ھر پوړ کې کور د ھر 
داور کشفوونکی د د لوګي . کشفوونکی واوسي

باید تاسو. پیښیدو پر مھال زرترزه خبرتیا ورکوي
ھ د تړلو دروازو تر شا د کوټو دننچې د وکوالی شی 

کالډول باید بطرۍ پھ پھ عادي . واورئزنګ خطر 
لو سره کٻکاږد ازموینې تڼۍ پھ . شيبدلې کې یو ځل 

.وازمایئلوګي االرم خپل د منظمھ توګھ پھ 



د اور ضد اجباري وسایل

ل کې پھ اص. ولري) فایر اکسټنګشر(او د اور ضد آلھ ) فایر ھوز(اور وژونکی کور باید د ھر 
السرسي ره د آسانۍ سباید پھ ) فایر اکسټنګشر(د اور ضد آلھ . سپارښتنھ کیږي چې دواړه ولرئ

ښودل ھغھ آلھ چیرتھ ایپوه شي چې ټول ھغھ کسان چې پھ کوم کور کې اوسیږي باید . ويوړ 
.ولولئپھ احتیاط سره د آلې د کارولو لپاره الرښوونې . شوې ده



طریقھ1د اور د مخنیوي 

ھال پھ کھ چیرې د پخلي پر م. کلھ چې لھ دیګ څخھ کار اخلی نو ټول پام مو پھ ھغھ وساتئ
خاموش اتوماتد /پھ بخار کې زنګ. بل کار مصروفیږی نو د منکل ټولې خانې بندې کړئ

ھ یوه ھیڅ کلھ پ. احتیاط وکړئپر مھال کارولو د خالصې لمبې د . کړئنصب کیدنې آلھ 
ھ ښودل پرې نسره نژدې د لمبې وړ موادو شمع باید بلھ . لګیدلې شمع مھ پریږدئخونھ کې 

.پھ خځلو کې ګرمې ایرې مھ اچوئ. واچوئیوه خوندي ځای کې د اور ایرې پھ . شي



طریقھ2د اور د مخنیوي 

ځی څخھ بھر تھ ځی یا بسترې تھکلھ چي لھ کور 
ش او څرخي وچوونکي تل خاموماشینونھ مینځلو د 

لري چې مسلکي برقیان اجازه یوازې . کړئ
.  کړيم ترمیاو الکترونیکي توکي او وسایل نصب 

وي نور منع شد تعمیرونو مواد، مقوایي بکسونو او 
اورکیږي کلھ چې شیان معموال ھغھ وخت کارول 

ھ ډاډ ترالسھ کړئ چې پ. شيپھ قصدي ډول پیل 
د . ھزینو او ګراج کې د اور اخیستو وړ شیان نشت

.ستلونھ لھ ودانیو څخھ لرې وساتئخځلو 



باید څھ وکړوصورت کې لګیدو پھ اور د 
خوندیتوب1)

د .ډاډ ترالسھ کړئ چې ټول کسان خوندي ووتل
ې دروازې بند. تیښتھ خطر لريلوګي لھ الرې 

ر پخوا څخھ موافقھ شوي ځای تھ خپلھ الد . کړئ
.پیدا کړئ

خبر ورکول)2
عاجلې شمٻرې تھ پھ زنګ وھلو سره 110د 

ې د اور اخیستل شو. اطفاییې تھ خبر ورکړئ
.ورکړئدقیق ادرس ودانۍ 

اور مړ کول)3
کھ چیرې اور ډیر ستر شوی نھ وي، ھڅھ وکړئ

آلې او د اور ضد ) فایر ھوز(وژونکی چې د اور 
.  ړئپھ کارولو سره اور مړ ک) فایر اکسټنګشر(

لوګی ډیر زھرجن . ځان پھ خطر کې مھ اچوئ
.وي

د حاالتو پھ ارزونې سره معلومولی شی چې لھ
د اور. دغو څخھ باید کوم ګامونھ واخیستل شي

ھر منظمو تمرینونو ترسره کول ګټور دي، ځکھ
لت کس کوالی شي دا تمرین کړي چې پداسې حا

کې باید څھ وکړي



:  مختلفو ژبو کې ترالسھ کوالی شئ30څخھ پھ شاوخوا ویب پاڼې لھ ټولنې ساتنې د اور د ناروۍ رسالھ دغھ 
www.brannvernforeningen.no/brannsikker


	Slide Number 1
	د لوګي اجباري کشفوونکی
	د اور ضد اجباري وسایل
	د اور د مخنیوي 1 طریقه
	د اور د مخنیوي 2 طریقه
	د اور لګیدو په صورت کې باید څه وکړو
	Slide Number 7

