السالمة
المنزلية

مقدمة
ُ
ُي َعــد املــزل هــو املــاذ األمــن جلميــع أفــراد األســرة وهــو املــكان الــذي تقــي فيــه
العائلــة معظــم األوقــات لذلــك حيــرص رب األســرة علــى جتهــز املــزل بأماكــن
مخصصــة ( للنــوم ,املعيشــة ,الطبــخ والتخزيــن ) .باإلضافــة إىل وســائل الرتفيــه
مثــل املســبح ،واألجهــزة االلكرتونيــ�ة واألدوات الــي تســاعد علــى العيــش بشــكل
ســهل ومريــح .
إن االدوات والتقنيـ�ات احلديثـ�ة املســتخدمة يف منازلنــا هــي ســاح ذو حديــن يف حــال
اســتخدامها بشــكل صحيــح باتبـ�اع إرشــادات الســامة ســنحصل علــى جميــع فوائــد
وممــزات اجلهــاز ،وإن اســتخدمناها بشــكل خاطــئ بتجاهــل إرشــادات الســامة
فســوف نعــرض أنفســنا ومــن معنــا للخطــر .
فالواجــب علينـ�ا أخــذ التدابــر الوقائيـ�ة الالزمــة ملنــع وقــوع احلــوادث والقضــاء علــى
ّ
مســبب�اتها وأال ننــى قــول رســولنا الكريــم ( كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتـ�ه) .
والكتيــب الــذي بــن أيديكــم حيتــوي علــى مجموعــة مــن إرشــادات وتعليمــات
الســامة الواجــب اتب�اعهــا لتــايف األخطــار الــي حتيــط باإلنســان يف مزنلــه.
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أخطـار المطبخ

ً
أوال | أخطار أسطوانات الغاز :

أســطوانات الغــاز الــي تســتخدم يف املــزل ألغــراض الطهــي والتدفئــة تشــكل مصــدر قلــق لألســرة  ,لــذا
يتطلــب أخــذ احليطــة واحلــذر عنــد اســتعمالها وذلــك باتبــ�اع اإلرشــادات التاليــة:
•جيــب أن تكــون أســطوانات الغــاز و وصالتهــا وأنابيبهــا مصنوعــة مــن الصلــب أو النحــاس األصفــر أو
النحــاس األحمــر.
ً
•أحفظ األسطوانات دائما يف وضع رأيس يف مكان مظلل خارج املزنل وجيد التهوية وبعيدا عن أشعة
الشمس املباشرة.
•جيب فحص األفران باستمرار والتأكد من أن جميع منافذ الغاز يف الفرن غري مسدودة .
•تأكد من أن املواقد وأنابيب الغاز و والوصالت قد تم تركيبها بشكل جيد.
•تأكد من إغالق صمام األسطوانة قبل النوم أو عند اخلروج من املزنل.
•ال تضع األسطوانة بالقرب من املواد القابلة لالشتعال.
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ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز في منزلك !؟

•قم بإخراج جميع األشخاص من املزنل حىت تذهب راحئة الغاز .
•ال تشعل أعواد الثقاب والسجائر أو أي مصدر للنار .
•عدم اشعال املصابيح أو أي مفتاح كهربايئ لكي ال حيدث شرر قد يسبب انفجار الغاز.
•احكم إغالق صمام الغاز .
•قم بتهوية الغرفة بفتح النوافذ واألبواب بهدوء حىت ال حتدث شرر .
كيفية اكتشاف وجود تسرب للغاز من األنابيب والوصالت:

قــم خبلــط مقــدار ملعقــة صغــرة مــن صابــون غســيل األطبــاق مــع كــوب مــاء  .ضــع قطعــة اإلســفنج يف
الســائل ومررهــا علــى األنابيــب والوصــات ومنظــم تدفــق الغــاز فــإذا ظهــرت فقاعــات دل ذلــك علــى
وجــود تســرب  .أغلــق صمــام األنبــوب وقــم بإصــاح التســرب فــورا .
في حالة نشوب حريق نتيجة لتسرب الغاز من األسطوانة:

•أغلق صمام الغاز إذا كان ذلك ممكنا.
•غادر املزنل مع جميع أفراد عائلتك.
•اتصل على الدفاع املدين .998
ً
•ال تفكر أبدا بالرجوع للمزنل جللب أية أموال أو وثائق أو أي مواد أخرى.

ً
ثانيا | أخطار الزيوت :

لكــي ال حيــدث مــا ال حيمــد عقبــاه يف املطبــخ جـ َّـراء تــرك الزيــت علــى املوقــد وانشــغال ربــة املــزل عنــه بعمــل آخــر
وألن ذلــك قــد يســمح باشــتعال النــار يف الزيــت وللوقايــة مــن حــوادث الزيــت جيــب إتبـ�اع مــا يلــي :
•عدم ترك الزيت على موقد الغاز بدون رقابة .
•متابعة العامالت يف املزنل وزيادة وعيهن بذلك .
•التنظيف الدائم ملوقد الغاز من آثار الزيوت املنسكبة.

عند حدوث اشتعال للزيت :

•ال تطفئ الزيت املشتعل بالماء ألنه يساعد على زيادة االشتعال .
• تغطيــة الوعــاء املشــتعل بوعــاء أكــر منــه حلجــب الهــواء عنــه أو باســتخدام قطعــة قمــاش مبللــة
بالمــاء.
التوعية الوقائية
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ً
الفرامات وأجهزة مزج الطعام:
ثالثا | أخطار
ّ

الكهرباء هي نوع من الطاقة وذات قوة ال يستهان بها  ,ولقد سهلت علين�ا حياتن�ا اليومية وال غىن لإلنسان
عنها يف بيت�ه  .وتعد األجهزة املزنلية صديقة لإلنسان إذا أحسن استخدامها واستغاللها بطريقة سليمة وآمنة
خطر يهدد حياتن�ا وحياة أطفالنا إذا أسأنا ذلك  .ولكي نتجنب هذه األخطار علين�ا اتب�اع
 .ولكنها قد تتحول إىل ٍ
اإلرشادات التالية:
•احلرص على عدم وصول الماء أو أي سائل آخر إىل موتور اجلهاز الكهربايئ .
•ابتعد عن األجهزة املتحركة والشفرات احلادة وأبعد األيدي والشعر واملالبس عنها.
•استعمل دافعة للطعام بدال من أن تدخل الطعام باليد اثن�اء استخدام ماكين�ة فرم اللحم.
•عند االنتهاء من االستعمال أطفئ اجلهاز وقم بسحب املقبس من منفذ توصيل التي�ار.
ً
•ال جتعل السلك متدليا على حافة الطاولة أو قريب�ا من املواد القابلة لالشتعال.
•أخذ احليطة واحلذر عند تنظيف اآلالت احلادة باليد ألنك قد جترح نفسك .
ً
•بعد تنظيف اجلهاز ضعه يف مكان آمن بعيدا عن متن�اول األطفال .

ً
رابعا | أخطار أفران الميكروويف

إن أفــران امليكروويــف مــن أكــر األجهــزة شــيوعا
ونفعــا يف املطبــخ  ,فهــو يســهل علــى الطهــاة إعــداد
ً
الطعــام ويوفــر لهــم الوقــت  ,إال أنــه يشــكل خطــرا
علــى ســامة األشــخاص الذيــن ال جييدوا اســتخدامه
ومعرفــة خصائصــه  .وتبــ�دأ عمليــة الطهــي أو
التســخني أوال يف األجــزاء الرطبــة مــن الطعــام  ,ألن
المــاء يمتــص احلــرارة بشــكل أســرع  ,ولكــي يكــون
طهــي الطعــام وتســخين�ه أكــر آمنــا ويســر جيــب
إتبــ�اع اإلرشــادات التاليــة :
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•قراءة تعليمات الشركة املنتجة بشأن تشغيل فرن امليكروويف .
•احلرص على عدم اقرتاب األطفال من فرن امليكروويف أو العبث به .
•تعريف القدرة الكهربائي�ة لفرن امليكروويف لتحديد الوقت املناسب للطهي أو التسخني .
•اســتخدام األوعيــة واألواين مأمونــة االســتخدام يف امليكروويــف وال تســتخدم األوعيــة املعدني�ة مطلقا
ألنهــا تســبب الشــرر الكهربــايئ الــذي قــد يتلــف فــرن امليكروويــف أو يشــعل حريــق .
•احــرص باســتمرار علــى تهويــة أوعيــة الطبــخ يف امليكروويــف  .فقــد يتســبب البخــار يف انفجــار هــذه
األواين .
•اســتعمل مقابــض األواين دائمــا عنــد إخــراج الطعــام مــن امليكروويــف  .وافتــح األغطيــة واجعــل اجتــاه
ً
الفتــح بعيــدا عــن جســمك .
•افحص فرن امليكروويف وسارع بإصالحه من قبل مختص إذا لم يكن يعمل بشكل جيد .

ً
خامسا | حوادث االدوات الحادة:

ً
غالبــا مــا تكــون يف املطبــخ حيــث جنــد األدوات احلــادة واخلطــرة والــي مــن املمكــن أن تــؤدي عنــد ســوء
اســتخدامها أو تعامــل األطفــال معهــا عــن جهــل  .وللوقايــة مــن حــوادث االصابــة بــاألدوات احلــادة إليكــم
النقــاط التاليــه :
•عــدم تــرك األطفــال يعبثــون بــأدوات املطبــخ احلــادة وإبعادهــا عــن متنــ�اول أيديهــم بوضعهــا يف
أماكــن مرتفعــة ومغلقــة.
•عدم استخدام األواين الزجاجية القابلة للكسر يف وجبات األطفال.
•االحتفاظ باألدوات املدرسية احلادة داخل حقائب ويف األماكن املخصصة لالستذكار .
• إبعاد القطع املعدني�ة والنقود عن متن�اول األطفال.
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ً
سادسا | أخطار المبيدات والمنظفات:

يكمن خطر هذه املبي�دات واملنظفات يف النقاط التالية :

•تن�اول طعام أو شراب ملوث باملبي�د أو املنظف .
•ختزين الطعام أو الشراب قرب املبي�دات واملنظفات .
•ختزين الطعام أو الشراب بعلب املبي�دات واملنظفات الفارغة.
• استنشاق وملس املبي�دات واملنظفات بشكل مباشر .
•خلط عدة مواد منظفة مع بعض.
تتلخص إجراءات الوقاية من هذه الحوادث:

•حفــظ املبيــ�دات واملنظفــات يف أماكــن مغلقــة وبعيــدة عــن مصــادر احلــرارة واللهــب وبعيــد عــن
متنــ�اول األطفــال .
•تاليف وضع هذه املواد عن االستخدام يف آواين األكل والشرب .
•ارتداء املالبس الواقية عن استخدم هذه املواد .
•عدم التعرض املباشر ملختلف املنظفات واملبي�دات .

ً
•عدم خلط هذه املواد مع بعضها البعض حىت ال تتفاعل كيميائي�ا  .وعلى سبي�ل امليث�ال:
خلــط مــادة (الكلــور) مــع مــادة (الفــاش) حيــدث تفاعــل ينتــج عنــه مــادة (كلورامــن) علــى هيئ ـ�ة أخبــرة
بيضــاء شــديدة الســمية يــؤدي التعــرض لهــا لإلختنـ�اق ويزيــد خطرهــا عنــد تعريــض هــذا املزيــج للرطوبــة أو
المــاء.

( فالش )
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أخطـار الكهرباء
ً
الكهربــاء ضــرورة حياتي ـ�ة يوميــة يف واقعنــا املعاصــر  ،وهــي أيضــا مثــل كل االخرتاعــات احلديث ـ�ة
ذات حديــن ,لذلــك البــد مــن التعامــل معهــا حبــذر شــديد وعــدم تــرك االطفــال يعبثــون باألجهــزة
ً
وأســاك التي ـ�ار داخــل املــزل كمــا جيــب توعيتهــم بأخطــار الكهربــاء مبكــرا  .وتشــمل إجــراءات الوقايــة
مــن احلــوادث الكهربائي ـ�ة بالنقــاط التاليــة :
•رفع التوصيالت الكهربائي�ة واألجهزة عن متن�اول األطفال قدر اإلمكان .
ً
•التأكد دوما من صالحية األسالك الكهربائي�ة ومطابقتها للمواصفات واملقاييس .
•عدم حتميل التوصيالت أكرث من طاقتها .
•البعد من مالمسة األجهزة الكهربائي�ة بأيدي مبتلة .
•تعويــد األبن ـ�اء علــى التعامــل األمثــل عــن اســتخدام األجهــزة الكهربائي ـ�ة وإتب ـ�اع االرشــادات
اخلاصــة بهــا.
ً
•جتنــب تشــغيل األجهــزة علــى األرضيــات املبللــة ويفضــل دائمــا لبــس األحذيــة لتمنــع حــدوث
الصدمــات الكهربائي ـ�ة.
•االبتعــاد عــن الكابــات املكشــوفة يف أي مــكان وعــدم مالمســة األعمــدة الكهربائي ـ�ة خاصــة
وقــت األمطــار .
ً
•صيانة األجهزة الكهربائي�ة والكشف عليها دائما والتأكد من صالحيتها .
•فصل التي�ار الكهربايئ عن األجهزة املستخدمة فور االنتهاء منها.
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أسباب حرائق الكهرباء:
إن سوء استخدام األجهزة الكهربائي�ة وعدم اتب�اع تعليمات الشركة املصنعة يؤدي إىل حدوث حرائق نتيجة
لألسباب التالية:

أوال :الزيادة في األحمال
الكهربائية:
إن حتميــل األســاك الكهربائيــ�ة
أكــر مــن طاقتهــا وتركيــب عــدة
أجهــزة علــى توصيلــة واحــدة
واســتخدام أســاك رديئــ�ة يــؤدي
إىل وقــوع حــوادث كبــرة.

ثانيا :سوء استخدام
األجهزة الحرارية:
ً
إن كثــرا مــن ربــات املنــازل يســن
اســتخدام األجهــزة احلراريــة مثــل
كوايــة املالبــس وأجهــزة التدفئــة
لــذا جيــب مراعــاة احلــذر الشــديد
عنــد تشــغيلها وعــدم تــرك هــذه
األجهــزة احلراريــة بــدون مراقبــة
وإبعادهــا عــن املــواد القابلــة
لالشــتعال مثــل (املالبــس ـ
األثــاث).

ً
ثالثا :سوء التوزيع
الكهربائي في المنزل:
إن ســوء التوزيــع يعــي أن اخلطوط
الكهربائيــ�ة الثالثــة يف مزنلــك
لــم يتــم توزيــع األحمــال عليهــا
بالتســاوي بتحميــل خــط أو خطــن
أكــر مــن الثالــث ,فــإن هــذا يــؤدي
إىل احــراق املنظمــات اخلاصــة
بهــذه اخلطــن .وهــذا يتطلــب إىل
اســتدعاء فــي مختــص ليصلــح مــا
نتــج عــن ســوء االســتخدام.

الصعق الكهربائي

العوامل اليت تساعد يف عملية الصعق الكهربايئ :
•شــدة التي ـ�ار :كلمــا زادت شــدة التي ـ�ار الكهربــايئ كلمــا زادت
نســبة اإلصابــة.
•مقاومة اجلسم .
•رطوبــة اجلســم  :كلمــا زادت رطوبــة اجلســم ازدادت
قابليتــ�ه للســماح بمــرور التيــ�ار الكهربــايئ بــه وحــدوث
االصابــة بالصعقــة الكهربائيــ�ة .
•مــدة بقــاء املصــاب حتــت التوتــر  :أي كلمــا طــال زمــن مــرور
التي ـ�ار الكهربــايئ يف جســمه ضعــف األمــل يف إنقــاذ حياتــه .
ألن ذلــك يــؤدي إىل حــروق خطرية وتدمــر للخاليــا العصبي�ة.
•مســار التي ـ�ار الكهربــايئ يف اجلســم  :ويتحــدد ذلــك بنقطتــن يف اجلســم همــا مــكان دخــول التي ـ�ار يف
جســم اإلنســان ومــكان اخلــروج منــه.
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الوقاية من الصعق الكهربائي :

•عدم مالمسة اجلسم ألي تي�ار كهربايئ مباشرة .

•التأكــد مــن فصــل الدائــرة عــن مركزهــا الرئيــي قبــل الشــروع يف العمــل علــى األســاك
والتوصيــات واألجهــزة الكهربائيــ�ة .
•استعمل املعدات واألجهزة اخلاصة واملعزولة مقابضها بعازل جيد .
•استعمال الكفوف واألحذية املطاطية العازلة للكهرباء .
•جتنــب تــرك املقابــس الكهربائي ـ�ة (األفيــاش) بــدون واقيــات وذلــك حلمايــة األطفــال مــن
الصعــق الكهربــايئ .
•عــدم إدخــال التوصيــات الكهربائي ـ�ة عــر األبــواب أو النوافــذ أو الفتحــات املماثلــة حــى ال
تتعــرض لقطــع أو جــرح ومــن ثــم تكــون مصــدر خطــر .
•عدم ملس مفاتيح الكهرباء بي�د مبللة أو الوقوف على أرض رطبة.
•جتنب حتميل أي مقبس كهربايئ أكرث من طاقته.
•التأكــد مــن أن الدائــرة الكهربائيــ�ة تشــتمل علــى وجــود خــط أريض لوقايــة اإلنســان مــن
الصعــق الكهربــايئ .
•القيام بالصيانة الدورية لألجهزة الكهربائي�ة املستخدمة .
•تنفيذ العمل بواسطة مختصني يف املجال نفسه .
•تركيب لوحات حتكم يف األجهزة واآلالت الكهربائي�ة وعوازل مناسبة.

كيفية إنقاذ المصاب بالصعق الكهربائي وتحريره من التيار
الكهربائي :
•فصــل التيــ�ار الكهربــايئ مــن مصــدره
الرئيــي .
•جتنــب ســحب املصــاب مــن مصــدر
التيــ�ار بيــ�دك العاريــة .
•جيــب أن تكــون يــداك وقدمــاك
معزولتــن وعــدم مالمســتك للمصــاب
مباشــرة .
•عمــل االســعافات االوليــة واالتصــال
بالهــال األحمــر أو نقــل املصــاب
للمستشــفى إن أمكــن.
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أخطار سخانات المياه

ً
تنطــوي الســخانات علــى عــدة مخاطــر وتكمــن أساســا يف عطــل
جهــاز املنظــم الرتموســتات  ،أو عــدم وصــول المــاء اىل الســخانات
بطريقــة منتظمــة ممــا يــؤدي ايل انفجــار الســخان .ومــن أجــل
الوقايــة مــن حــوادث الســخانات عليكــم بالتــايل:
•التأكــد مــن وصــول امليــاه للســخان باســتمرار وعــزل
التيــ�ار الكهربــايئ عنــه يف حــال انقطــاع المــاء.
•الصيانــة الدوريــة لصمــام اآلمــان والتأكــد مــن انتظــام
عملــه.
•ضبــط درجــة احلــرارة داخــل الســخان بواســطة املنظــم
علــى درجــة أقــل مــن  70درجــة مئويــة.

أخطار وسائل التدفئة

ترجــع أســباب حــوادث وســائل التدفئــة املختلفــة يف فصــل الشــتاء إىل ســوء اســتخدام تلــك الوســائل ,أو عــدم
اإللمــام بشــروط الســامة اخلاصــة بهــا مثــل املدفـــأة الكهربائيـ�ة والغازيــة ومدفــأة الكريوســن واملدفــأة الــي
تعمــل بالزيــت أو المــاء أو تلــك الــي عــن طريــق الفحــم أو احلطــب  ,ويمكــن تلخيــص طــرق الوقايــة مــن
أخطــار تلــك املــدائف فيمــا يلــي :
 1ـ المدفأة الكهربائية :

•عــدم توصيــل املدفــأة باألســاك الرديئـ�ة حىت ال تسـ ّـبب
ً
التماســا كهربائي�ا .
•جتنب وضع التوصيالت حتت سجاد وأثاث املزنل .
•جتنــب وضــع املدفــأة يف املمــرات داخــل املــزل وخاصــة يف
الليــل حــى ال تســقط علــى قطــع األثــاث القريــب منهــا.
•عــدم تركهــا عنــد األطفــال لوحدهــم حــى ال تتعــرض
للســقوط أو تلحــق الضــرر بهــم .
•عــدم اســتخدامها كأداة لالشــتعال أو التســخني أو
إشــعال البخــور عليهــا.
•يستحسن وجود قاطع للكهرباء لفصل التي�ار عند سقوط املدفأة .
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2ـ المدفأة الغازية :

ً
وهــي مــن أخطــر وســائل التدفئــة الــي جيــب احلــذر عنــد اســتعمالها نظــرا
الحتوائهــا علــى غــاز ســريع االشــتعال عنــد حــدوث شــرر أو لهــب قريــب منهــا,
وكذلــك لمــا تســبب�ه مــن اختن ـ�اق ,ولتجنــب مخاطرهــا جيــب اتب ـ�اع اإلرشــادات
التاليــة :
ً
•وضــع األســطوانة بعيــدا عــن املدفــأة بمســافة ال تقــل عــن خمســة أمتــار
ويفضــل أن تكــون األســطوانة خــارج املــزل مــا أمكــن .
ً
•عــدم وضــع املدفــأة يف املمــرات أو قريبـ�ا مــن قطــع األثــاث باملــزل حــى ال
تتســبب يف حــدوث حريــق.
•عدم تركها عند األطفال لوجودهم ومنعهم من العبث بها.
•جتنــب إشــعال النــار والغرفــة مشــبعة بالغــاز كمــا جيــب إغــاق
األســطوانة حــال وجــود راحئــة للغــاز داخــل الغرفــة.
 .٣مدفأة الكيروسين :
إن اإلرشــادات الــي ينبغــي علــى اإلنســان أن يلــزم بهــا عنــد اســتخدام هــذه املدفــأة
يمكــن تلخيصهــا يف التــايل :
•مراعاة عدم ترك الفتيلة مكشوفة ملنع العبث بها .
•إشــعالها خــارج املــزل حــى تــزول الراحئــة والدخــان املصاحــب لالشــتعال
ومــن ثــم تنقــل اىل املــزل.
•مراعاة إطفاء املدفأة عند اخلروج من املزنل .
•إ بعاد املدفأة عن أي مواد قابله لالشتعال .
•عند تعبئ�ة املدفأة بالوقود جيب إطفاؤها وتعبئتها خارج املزنل .
 4ـ المدفأة التي تعمل بالزيت:

ً
تعتــر مــن أفضــل وســائل التدفئــة أمانــا  ،واملعــروف أن هــذا النــوع يســتخدم
فيــه الزيــت بعــد تســخين�ه عــن طريــق الكهربــاء حيــث أن الزيــت يمــر عــر شــراحئ
ســاخنة ويبعــث الــدفء داخــل الغرفــة دون حــدوث لهــب مباشــر أو غــازات ضــارة
 ،لذلــك عنــد اســتخدامها ينبغــي إتب ـ�اع االرشــادات التاليــة :
•عــدم حتميــل األســاك الكهربائي ـ�ة أو الوصــات أكــر مــن طاقتهــا كمــا
جيــب اســتخدام النــوع اجليــد لتوصيــل الكهربــاء .
•وضــع املدفــأة يف مــكان مســتقر حــى ال تتعــرض للســقوط وبالتــايل
انســكاب الزيــت علــى األثــاث .
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٥ـ التدفئة عن طريق الفحم أو الحطب :
تعتــر وســائل التدفئــة عــن طريــق الفحــم واحلطــب مــن الوســائل
القديمــة ،لكــن مــازال البعــض يفضلهــا ألســباب متعــددة  ،منهــا
احلنــن اىل المــايض أو راحئــة اشــتعالها وحتلــق األســرة واألصدقــاء
حولهــا وغــر ذلــك مــن األســباب  .ويالحــظ أن اســتخدام هــذه
الوســيلة يف ازديــاد خاصــة يف االســراحات واملالحــق واملخيمــات
املعــدة للتــزه إضافــة الســتخدامها داخــل املــزل  .لذلــك ننصــح
بتوعيــة املســتخدم بمــا حتويــه مــن مخاطــر عــر هــذه النقــاط :
ً
•إشــعال الفحــم خــارج املــزل حــى حيــرق تمامــا ومــن تــم
نقلــه إىل داخــل الغــرف .
•جتنــب غلــق األبــواب والنوافــذ حــى ال يتشــبع املوقــع بغــاز أول أكســيد الكربــون الــذي ال لــون لــه وال
راحئــة والــذي يــؤدي اىل االختن ـ�اق والوفــاة .
•عــدم تــرك مواقــد الفحــم يف املمــرات أو قريب ـ�ة مــن االثــاث يف املــزل ,ألنهــا قــد تتســبب يف نشــوب
حريــق داخــل املــزل.
•جتنب ريم مخلفات الفحم واحلطب يف صناديق النفايات وهي ال تزال مشتعلة.
•توعية أفراد األسرة بمخاطر الفحم واتب�اع اإلرشادات اخلاصة بالسالمة .

حوادث الغرق
يربــط املهتمــون بالســامة املزنليــة حــوادث الغــرق يف
مغاطــس امليــاه واحلفــر واملســتنقعات باإلهمــال مــن
ً
ً
قبــل الكبــار والذيــن يلعبــون دورا كبــرا يف حدوثهــا،
فالغــرق يف املغاطــس حيــدث نتيجــة للســماح
لألطفــال مــن صغــار الســن باالســتحمام بمفردهــم
يف حــن غفلــة مــن الوالديــن .وللحمايــة مــن حــوادث
الغــرق عليكــم باختــاذ اإلجــراءات التاليــة:
•عدم ترك الطفل يف مغطس املياه بمفرده.
•تعليم الطفل أثن�اء االستحمام العادات السليمة وتوضيح أهمية السالمة من مخاطر الغرق .
•عدم انشغال الوالدين عن أبن�ائهم أثن�اء االستحمام .
•إبعاد كافة األطباق البالستيكية واألحواض اليت يمكن أن تتجمع بها املياه عن األطفال
ً
•التأكــد دائمــا مــن فتحــات خزانــات امليــاه باملنــازل وفتحــات تصريــف املجــاري ويفضــل أن توضــع لهــا
ً
أقفــال حــى ال تفتــح عبثـ�ا.
•إبعاد األطفال عن غساالت املالبس وخاصة عندما تكون ممتلئة بالماء.
التوعية الوقائية
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حوادث
المسابح

فيما خيص حوادث املساحب ينبغي عمل االيت :
•عدم ترك األطفال بمفردهم يف املسبح مع ضرورة وضع سياج يمنع دخولهم .
•جتنب نزول من ال جييد السباحة يف املسبح دون وجود مدرب أو شخص قادر على املساعدة .
•توفــر أدوات الســامة يف املســبح مثــل أطــواق النجــاة واملقابــض اليدويــة حــول املســبح ,وصــول
الســالم إىل قــاع املســبح بــكل األركان .
ً
•أن ال يكون قاع املسبح منحدرا وأن ال يتجاوز معدل االحندار من ( 1ـ  )3أمتار .
•عمل أرضية مانعة لالنزالق بمسافة ثالثة أمتار عن حافة املسبح .
•جتنب ترك األطفال يف املسبح خالل العواصف الرعدية لما ينطوي على ذلك من مخاطر .
•أن يكون السياج املحيط باملسبح بشكل عامودي وليس أفقي لكي يصعب على الطفل تسلقه.

حوادث المصاعد الكهربائية

ً
نظــرا لكــرة وجــود املصاعــد الكهربائيـ�ة يف العمائــر الكبــرة واملبــاين الصغــرة فقــد أضحــت مخاطرهــا متوقعــة
بالرغــم مــن تعــدد وتنــوع وســائل الســامة يف هــذه املصاعــد  .والبــد مــن التأكيــد علــى ضــرورة أن يبقــى املصعد
ً
ً
طــوال مــدة خدمتــه صاحلــا وآمنــا حــى ال يتعــرض مســتخدموه خلطــر االحتجــاز  .وللوقايــة مــن تلــك األخطــار
ننصــح بالتــايل :
•أال يستخدم األطفال املصعد بمفردهم .
•منــع األطفــال مــن اللعــب باملصعــد فقــد يــؤدي ذلــك إىل احتجازهــم أو ســقوطهم يف بــر املصعــد
وتعرضهــم لإلصابــة .
•ضــرورة زيــادة الوعــي بمخاطــر املصاعد
لــدى األطفــال .
•عنــد توقــف املصعــد جيــب الــزام الهــدوء
والتصــرف حبكمه وعــدم ضــرب األبواب
بشــدة أو الضغــط العنيف علــى االزرار .
ً
•االتصــال فــورا بالدفــاع املــدين عندمــا
تدعــو احلاجــة للمســاعدة واالنقــاذ .
•عــدم ســكب المــاء أو الســوائل داخــل
املصعــد أو بالقــرب منــه حــى ال يتعطل.
•التقيد باحلمولة املقررة للمصعد .
التوعية الوقائية
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التسمم
حيــدث التســمم يف املــزل نتيجــة لتن ـ�اول طعــام ملــوث بمــادة ســامة أو تن ـ�اول أطعمــة املعلبــات املحفوظــة
الفاســدة املنتهيــة صالحيتهــا أو تنـ�اول بعــض األطعمــة الــي تصنــع وتعبــأ باملــزل كاملخلــات أو تنـ�اول الطعام
بأوعيــة بهــا صــدأ وللوقايــة مــن ذلــك اتبــع التعليمــات التاليــة :
استخدم حسك البديهي :

•ال تشرت أطعمة محفوظة يف علب منعطفة أو صدئة أو منفتحة أو بها تسرب .
•االنتب�اه لتاريخ صالحية املعلبات .
•عــدم تنـ�اول األطعمــة املكشــوفة والــي مىض عليهــا فرتة
زمني ـ�ة طويلة .
•إبعــاد املــواد اخلطــرة عــن األطفــال مثــل األدويــة
واملبيــ�دات احلشــرية .
•يف حــال وجــود أطعمــة فاســدة جيــب إخطــار املســؤولني
بذلــك .
•عدم تسخني الطعام أكرث من مرة.
•ضع األطعمة القابلة للتلف يف الثالجة :
•تعــد درجــات التربيــد املنخفضــة مثاليــة لألطعمــة
القابلــة للتلــف  .كلمــا اخنفضت درجــات حــرارة األطعمة
القابلــة للتلــف اخنفــض خطــر نمــو اجلراثيــم فيهــا .
•اضبــط ثالجتــك عنــد درجــة حــرارة ال تزيــد عــن  31درجــة فهرنهايــت ( 5درجــات مئويــة)  ,واملجمــد
(الفريــزر) عنــد درجــة تربيــد ال تزيــد عــن صفــر فهرنهايــت (18 -درجــة مئويــة) ال تــرك األطعمــة
املطبوخــةســريعةالتلــفمثــلاللحــمأوالســمكأوالدجــاجيفدرجــةحــرارةالغرفــةألكــرمــنســاعتني.

األمور التي تساعد على الوقاية لمنع انتقال التلوث :

•احلفاظ على نظافة أدوات جتهزي الطعام ونظافتك الشخصية .
ً
•جيب غسل االيدي جيدا قبل إعداد الطعام .
•جتنب السعال أو العطس على الطعام .
•عدم خلط الطعام الينء بالناضج .

التوعية الوقائية
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أخطار حوادث
السقوط
إن األطفــال هــم أكــر عرضــة للســقوط وذلــك لكــرة
ً
حركتهــم يف املــزل وقــد يتعــرض الكبــار أيضــا لذلــك
ولكــي تتجنــب ذلــك اتبــع إرشــادات الســامة التاليــة
للمســاعدة يف منــع حــدوث اإلصابــات :

•احرص على تركيب درابزين مثبت بإحكام على جانيب جميع الساللم .
•ركب مفاتيح إنارة أعلى الدرج وأسفله .
•حافظ على خلو الساللم واملمرات من املهمالت املبعرثة .
•ركب خلفيات مانعة لالنزالق حتت مفارش األرضيات .
ً
ً
•إذا سكبت شيئ�ا على األرض فقم بمسحه فورا .
•زود جوانب أحواض االستحمام واملراحيض بمقابض استن�اد معدني�ة .
•ركب انوار ليلية يف جميع أحناء املزنل .
•تأكد من أنك تستطيع الوصول إىل مفاتيح اإلنارة والهاتف بسهولة .
•االهتمام برتتيب األثاث يف الغرف إلفساح ممرات الطرق للميش .
ً
•احفظ األشياء اليت تستخدم كثريا يف خزانات وأدراج تسهل الوصول إليها .
•استخدم مستن�د ثابت أو سلم للوصول لألماكن املرتفعة ال تقف على كريس أو طاولة أو صندوق.
•وضع مانع االنزالق على حواف الدرج.
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الوقاية من الحريق
•تركيب أجهزة اإلنذار من احلريق.
•توفري طفاية احلريق اليدوية.
•النظافة و الرتتيب عامالن أساسيان للوقاية.
•التهوية أحد أهم عوامل الوقاية.
•عدم حتميل األسالك الكهربائي�ة فوق طاقتها.
•فصل التي�ار الكهربايئ عن األجهزة بعد استعمالها.
•االهتمام بصيانة األجهزة الكهربائي�ة وتوصيالت الغاز.
•التدريب على استخدام طفايات احلريق وعمليات اإلخالء.
•إبعاد مصادر اللهب عن املواد القابلة لالشتعال.
•عدم تكديس مخلفات العمل ونقلها إىل األماكن املخصصة لها.
التصرف عند حدوث حريق داخل المباني المرتفعة :
•عدم استخدام املصاعد
•استخدام الدرج
•التعرف على أقرب مخرج للطوارئ
•االتصال بالدفاع املدين 998
•استخدام طفاية احلريق

التوعية الوقائية

18

السالمة المنزلية

SaudiDCD
www.998.gov.sa

