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رجال اإلطفاء

EMERGÈNCIES
الطوارئ

112

 في حال نشوب حریق،
.أغلق الباب الحتوائھ

EN CAS D’INCENDI
TANCA LA PORTA

ESPERA’NS, 
ARRIBEM DE SEGUIDA

انتظرنا، سوف نصل على الفور

PREPARATS PER 
SALVAR VIDES 

مساعدون إلنقاذ األرواح .

TRUCA’NS,
ARRIBEM DE SEGUIDA

اتصل بنا، سوف نصل على الفور



 عند االنتھاء من الطبخ، تأكد من إطفاء جمیع عیون
 الموقد وإغالق صمام الغاز قبل مغادرة المنزل أو

الذھاب إلى النوم

أغلق صمام الغاز .2 

 إذا نشب حریق في القدر أثناء الطبخ، أطفئ موقد
 الطبخ.ال تستخدم الماء إلخماد النار، عوضا عن ذلك

استخدم فوطة مطبخ أو غطاء

!ال ترمي أي ماء على النار .7 

 إذا اندلع حریق في منزلك ینمتم الخروج، ابتعد عن
 الحریق وإغلق كل األبواب الممكنة.استخدم الساللم

 لمغادرة المبنى.ال تستخدم المصعد أبدا.اتصل بفریق
اإلطفاء على 112 أو 080

 في حال اندالع حریق في منزلك وعدم استطاعتك
 المغادرة، إحمي نفسك من الحریق بإغالق كل باب

 ممكن.سد فجوات الباب بالمالبس رطبة لمنع انتشار
 الحریق.اتصل بفریق اإلطفاء على 112 أو 080 وأظھر

نفسك لھم بالوقوف على الشرفة أو النافذة

ابتعد عن الحریق .10 

احمي نفسك من الحریق .11 
ال تدخن في السریر أو تبقي الشموع مشتعلة

تجنب حتى أصغر الھفوات .9

 في حال وجود حریق أو دخان عند الساللم:أغلق باب منزلك
 وال تحاول الخروج.اتصل بفریق اإلطفاء على 112 أو 080

وأظھر نفسك لھم بالوقوف على الشرفة أو النافذة

أظھر ننفسك لآلخرین .12 

ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI - اإلجراءات في حال الحریق

 أغلق جمیع األبواب الممكنة واخرج من المبنى دون
استخدام المصعد

إذا لم تتمكن من السیطرة على الحریق .8 

8. SI NO POTS CONTROLAR EL FOC
Tanca totes les portes que puguis i surt
al carrer sense agafar l’ascensor.

7. NO HI TIRIS AIGUA!
Si surt fl ama d’una paella mentre cuines,
tanca el fogó. No apaguis el foc amb aigua
sinó amb un drap o una tapadora.

9. VIGILA ELS PETITS DESCUITS
No fumis mai al llit ni deixis espelmes 
enceses.

11. PROTEGEIX-TE DEL FOC
Si tens foc a casa i no pots sortir, protegeix-te
del foc tancant totes les portes que puguis.
Posa roba mullada a les escletxes de la porta
per impedir el pas del fum. Truca als bombers
al 112 o al 080 i fes-te veure pel balcó o la fi nestra.

10. FUIG DEL FOC
Si tens foc a casa i pots sortir, fuig del foc 
i tanca totes les portes que puguis. Baixa 
les escales fi ns al carrer. No agafi s mai 
l’ascensor. Truca als bombers al 112 o al 080.

12. FES-TE VEURE
Si hi ha foc o fum a l’escala: tanca’t a casa,
no intentis fugir. Truca als bombers al 112 o
al 080 i fes-te veure pel balcó o la fi nestra.

CONSELLS DE PREVENCIÓ - 

1. REVISA LES INSTAL·LACIONS 
Comprova que els aparells de calefacció,
com ara les estufes i els fogons de la cuina,
funcionen bé. Fes que un professional 
revisi cada any les instal·lacions del gas
i l’electricitat.

3. EVITA DISTRACCIONS
Et poden fer oblidar que tens el foc
de la cuina encès.

5. VENTILA LA CASA
En cas d’intoxicació per mala combustió
de calderes, brasers, etc., ventila la casa.

2. TANCA LA CLAU DE PAS DEL GAS
Quan acabis de cuinar, comprova que els fo-
gons estan apagats i tanca la clau de pas del 
gas abans de sortir de casa o anar a dormir.

4. COMPTE AMB LES CORTINES
No deixis l’aparell calefactor o les estufes
a prop de cortines, tovalloles, sofàs o altres
objectes infl amables.

6. SI SENTS OLOR DE GAS
Obre les fi nestres, tanca la clau de pas del gas 
i truca a la companyia subministradora o als 
bombers. No encenguis mai cap interruptor 
(llum, extractor de la cuina, etc.).

 تأكد من سالمة عمل أجھزة التدفئة، مثل السخانات
 ومواقد الطبخ.قم بإجراء فحص سنوي لتركیبات الغاز

والكھرباء من قبل متخصصین

إفحص الغاز والكھرباء1.

نصائح الوقایة من الحریق

یمكن أن یتسبب في نسیان عیون الموقد مشتعل ة.
تفادیالتشتت واإللھاء3.

 ال تترك أجھزة التسخین أو التدفئة بالقرب من الستائر أو
المناشف أو األرائك أو غیرھا من األشیاء القابلة لالشتعال

توخى الحذر مع الستائر 4.
 أفتح النوافذ، وإغلق صمام الغاز، واتصل بمورد الغاز
 أو فرقة اإلطفاء.ال تلمس أي مفتاح (الضوء، المطبخ،

).التحویل... إلخ

إذا شممت رائحة غاز6.

 علیك بتھویة المنزل في حال خروج األدخنة السامة من
الغالیات والشوایات وما إلى ذلك مع احتراق ضعیف

قم بتھویة المنزل5.
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