حملة السالمة في كل بيت
سالم
ما هي حملة سالم؟
انطالقًا من الحرص على ضمان تجنب مختلف المخاطر والوقاية من الحوادث في المنزل ومختلف األماكن،
تم إطالق حملة السالمة في كل بيت (سالم) كشراكة فيما بين اإلدارة العامة لإلطفاء وشركة ايكويت
للبتروكيماويات لتوعية مختلف شرائح المجتمع الكويتي ،من مواطنين ومقيمين ،بكيفية التعامل مع
الحرائق والطوارئ في المنزل وخارجه وضرورة مطفأة الحريق وأهمية أجهزة كشف الدخان واالستخدام
اآلمن ألسطوانات الغاز وغيرها من األمور الهامة.
مالحظة هامة :اإلرشادات والتعليمات في هذا الكتيب مجرد أساسيات تتطلب القدرة على تطبيقها مع
مراعاة الظروف المحيطة بالحوادث ،في حال مواجهة أي طارئ ال يمكن السيطرة عليه يرجى االتصال على
رقم .112

تعليمات هامة حول مطفآت الحريق
 -1مطفأة الحريق بمثابة إسعاف أولي للتعامل مع الحرائق الصغيرة والمحدودة ،ويجب االتصال على 112
في بقية الحاالت.
 -2يجب فحص مطفأة الحريق دوريًا وقبل االستخدام من ناحية صالحيتها وجاهزيتها ومدى امتالئها.
 -3يجب استخدام النوع المناسب من مطفأة الحريق حسب نوع الحريق.
 -4ال بد أن يكون مستخدم المطفأة مؤه ً
ال وقادرًا على استخدامها بالشكل المناسب.
 -5تجنب الجري أو التسرع أو االقتراب كثيرًا من الحريق ،واحذر من إغالق طريق الهروب من الحريق ،وال
تواجه الريح في األماكن المفتوحة.
 -6بعد إطفاء الحريق ،انتظر قلي ً
ال لضمان انتهائه بالكامل.
 -7يفضل وضع المطفأة بقرب المخارج على ارتفاع متر من األرض وفي صندوق خاص لحمايتها
مع وضع اإلرشادات الخاصة بها.

أنواع الحرائق
حرائق المواد الصلبة حرائق المواد السائلة حرائق المواد الغازية حرائق المواد المعدنية الحرائق الكهربائية
مثل األخشاب
واألوراق والقش
واألنسجة
والبالستيك .الحرائق
أهم أسباب

مثل األصباغ
والزيوت والبنزين
والكيروسين.

مثل الغاز
المستخدم في
أسطوانات الغاز.

مثل المواد المعدنية
القابلة لالشتعال
كالبوتاسيوم
والكالسيوم والصوديوم
والماغنيسيوم.

مثل الحرائق الناتجة
عن زيادة األحمال
الكهربائية واألسالك
المكشوفة.

أهم أسباب الحرائق
الحمولة الكهربائية الزائدة  -التخزين على ارتفاع مستوى المصابيح الكهربائية مما يعرض المواد المخزنة
لحرارة قد تسبب االشتعال  -عدم تركيب أغطية واقية للمصابيح الكهربائية  -عدم مراقبة أواني المطبخ
فوق النار أو حرارة المدفئة أو مصادر اللهب مثل الشموع  -الضغط العالي على المعدات واألجهزة
واألسالك الكهربائية أو استعمال األسالك المكشوفة  -رمي أعقاب السجائر دون التأكد من إطفائها
بالكامل  -تركيب مصابيح فلوريسنت على أسقف قابلة لالشتعال  -تعليق المالبس لغرض التجفيف
على أو بقرب المدفئة  -التدخين في الفراش أو السيارة  -اللعب بالكبريت ومصادر اللهب األخرى  -عدم
التقيد بإرشادات السالمة المتعلقة بعمليات اللحيم وما ينتج عنها من شرر متطاير.

أنواع مطفآت الحرائق واستخداماتها

مطفأة ماء وغاز

مطفأة ثاني أكسيد
الكربون

مطفأة البودرة

مطفأة الرغوة
الجافة

السعة

السعة

السعة

السعة

عدة أحجام.

عدة أحجام.

عدة أحجام.

عدة أحجام.

الحرائق التي
تستعمل لها

التي
الحرائق
محتوياتها
تستعمل لها

التي
الحرائق
محتوياتها
تستعمل لها

التي
الحرائق
محتوياتها
تستعمل لها

الزيوت كالبترول والكحول
 المواد سريعة االشتعال -األصباغ  -الشحم.

الزيوت  -االسبرتو -
الكحول  -األصباغ
 -الشحم

محتوياتها

محتوياتها

محتوياتها

محتوياتها

ماء وخرطوشة معبأة بغاز
ثاني أكسيد الكربون.

غاز ثاني أكسيد الكربون
المضغوط (لكل رطل واحد
من الغاز نفسه يعطي 8.5
قدمًا مكعبًا من الغاز).

بيكربونات الصوديوم
وكمية بسيطة من سترات
الماغنيسيوم  -فوسفات
الكالسيوم  -تزود
بخرطوشة ثاني أكسيد
الكربون

ماء ممزوج مع مركب رغوة
(رغوة ميكانيكية) مع
خرطوشة ثاني أكسيد
الكربون.

تنبيهات هامة

تنبيهات هامة

تنبيهات هامة

تنبيهات هامة

ال تُستخدم مع حرائق
األجهزة الكهربائية.

هذا النوع غير موصل
للتيار الكهربائي وال
يترك أي مخلفات .احذر
من وصول غاز ثاني
أكسيد الكربون إلى أي
جزء من جسمك .تأكد
من سالمة أنبوب التفريغ
وتثبيت الوصلة بينه
وبين رأس المطفأة.

تترك مخلفات بعد
االستخدام.

ال تستخدم مع حرائق
األجهزة الكهربائية.

األخشاب  -األوراق -
النسيج  -البالستيك
 -القش.

الزيوت  -البترول  -الزيت
 االسبرتو  -الحرائقالكهربائية  -السوائل
سريعة االشتعال.

أجهزة كشف الدخان
تنبع أهمية هذه األجهزة من دورها في التنبيه
إلى وجود حريق مما يعطي الشخص فرصة
للتعامل مع الحريق أو الهروب .وهناك أجهزة
خاصة للمصابين بفقدان السمع حيث تشتمل
هذه األجهزة على إضاءة تلفت االنتباه إضافة إلى
األصوات المسموعة.

تعليمات حول أجهزة كشف الدخان
 -1تأكد أن الجهاز يحمل اعتماد مختبر عالمي.
 -2يجب تركيب الجهاز في السقف إذا كان مستويا ،وفي أعلى نقطة
ممكنة في األسقف المائلة على بعد  4إنشات أو  10سم على األقل من أقرب حائط واتباع بقية
التعليمات المذكورة مع الجهاز ،مع مراعاة عدم صبغ الجهاز أو تغطيته بأي حاجز أبدًا.
 -3أقصى صالحية للجهاز  10سنوات ،فتأكد دوريا من صالحية الجهاز وتنظيفه باستمرار باستخدام
المكنسة الكهربائية دون إزالة الغطاء أو حسب إرشادات المصنع ،سواء كان يعمل بالكهرباء أو
البطارية أو المجسات أو الكهرباء الضوئية.
 -4ال بد من وجود جهاز خارج غرف النوم وفي كل طابق بما في ذلك السرداب.
 -5تحدث أحيانًا حاالت إنذار كاذب بسبب أبخرة وأدخنة المطابخ والحمامات ،فيجب عند ذلك إما وضع
الجهاز خارج المطابخ والحمامات أو تشغيل مراوح الهواء أو الدخان.
 -6في حال عدم وصول صوت اإلنذار الصادر من الجهاز إلى غرف النوم عند إغالق الباب ،يجب وضع هذه
األجهزة في الغرف أيضًا.
 -7في الطوابق التي ال تحتوي غرف نوم ،يجب تركيب جهاز في كل منطقة مثل غرف المعيشة
واالستقبال.

اإلخالء عند الحرائق
 -1قم بتحديد جميع المنافذ والمخارج مثل األبواب والنوافذ (دون أن تكون ضيقة أو في طوابق مرتفعة)
لإلخالء من السكن وغيره ،مع مراعاة ظروف كبار السن واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة لضمان
قدرتهم على اإلخالء دون مساعدة إن أمكن.
 -2يجب وضع مخطط للمنزل أو المبنى يشتمل على المخارج والممرات مع رقم الطوارئ .112
 -3استخدم الساللم للنزول وال تستخدم المصعد الكهربائي.
 -4تجنب القفز من النوافذ في الطوابق العالية خصوصًا في العمارات السكنية وأبراج المكاتب.
 -5إذا كنت محبوسًا في غرفة ذات نافذة ولم تستطع الخروج من الباب ،فقم بفتح النافذة وأخرج رأسك
منها للتنفس وإخراج الدخان من الغرفة وقم بالتلويح بقطعة قماش ليتمكن رجال اإلطفاء من 		
رؤيتك.
 -6في العمارات السكنية وأبراج المكاتب وغيرها من المباني العالية :ال تغامر بالقفز من النافذة إذا كنت
على ارتفاع دورين  -قم بتحديد موقع أقرب صندوق إنذار  -لتنبيه المحيطين بك من زمالء أو جيران،
قم بكسر زجاج جهاز اإلنذار أو اطرق على األبواب بقوة في طريقك للخروج.

التعامل مع الحرائق
 -1ال بد من السيطرة على انفعاالتك وال ترتبك وقم بتكرار التدريب على مواجهة الحرائق.
 -2إستخدم مطفأة الحريق عند التعامل مع الحرائق الصغيرة أو المحدودة التي تقدر على التعامل معها،
وتجنب المغامرة مع الحرائق الكبيرة عبر اتباع خطة اإلخالء واالتصال برقم الطوارئ .112
 -3إن أمكن ودون مخاطر ،حاول حصر الحريق عبر إغالق جميع األبواب والنوافذ المفتوحة لمنع تجدد
الهواء وزيادة اشتعال الحريق.
 -4إيقاف جميع مصادر الكهرباء والغاز إن أمكن.

معلومات وإرشادات حول أسطوانة الغاز
 -1تحتوي على الغاز البترولي المسال وهي من المعدات الشائعة
في المنازل والشقق وغيرها.
 -2استخدم فقط الخراطيم والمنظمات المعتمدة من قبل شركة
نـاقــالت النـفط الكويتــيـة ،وقـم بالـتحـقق دوريـًا من عـدم وجـود
أي تسربات غــازية عـبـر تـمــرير قـطـعة إسـفـنــج مــمـلــوءة بالـمـاء
والصـابون علـى الـخراطـيـم والـوصـالت ،فــإذا لـم يـكن هنـاك أي
فقاعات فهي سليمة.
 -3قم بإغالق منظم األسطوانة عند االنتهاء منها أو قبل الخروج
من السكن.
 -4حافظ على نظافة وصيانة الفرن والمواقد واألنابيب
والخراطيم.
 -5يـجـب وضـع األسـطوانة بالـوضع الرأسي دائمًا بعيدًا عن الـفرن
لتجنب الحرارة العـالية مع حملها بالطـريقة الصحيحة وال تـقم
بدحــرجتهـا أو ســحـبـهــا عـلـى األرض وغــيـرهــا مــن األســطـح.
 -6احـرص على منـع األطفال من دخول الـمـطـبخ تـجـنبًا ألي عبـث
بالفرن أو المواقد أو أسطوانة الغاز وملحقاتهم.
 -7ال تضع أي شيء (محارم ورقية  -قطع حديدية  -أجزاء بالستيكية) داخل فتحة رأس األسطوانة.

التعامل مع تسريبات أسطوانة الغاز
 -1ال تقم بتشغيل مفاتيح اإلضاءة أو الكهرباء ،وإذا كانت مفتوحة فال تقم بإغالقها ،أو إشعال أي مصدر
للهب مثل الوالعات أو الكبريت.
 -2قم بإطفاء الفرن والمواقد مع تهوية المنطقة عبر فتح األبواب والنوافذ.
 -3إذا لم يمكن السيطرة على التسرب أو لم تكن تمتلك المعرفة لكيفية التعامل معه ،قم بإخالء
المكان واتصل على رقم الطوارئ .112

كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث وتجنبها
 -1التوعية بضرورة :إغالق مصدر غاز الطبخ بعد االستعمال ،وإطفاء األنوار واألدوات الكهربائية عند
عدم االستخدام وصيانتها وتنظيفها دوريًا ،ومخاطر الشعالت الحرارية ،وإشعال الفحم في
األماكن المغلقة ،والمواد الكيماوية والمنظفات وكيفية التعامل معها ،وإبعاد المواد الخطرة
والحادة عن متناول األطفال ،وتهوية المخازن .
 -2التدريب على كيفية التصرف عند حصول حريق ومكافحة الحرائق وعمليات اإلخالء عند الطوارئ
وتقديم اإلسعافات األولية.

 -3عدم ترك األطفال لوحدهم في السيارات أو األماكن التي تحتوي على المخاطر.
 -4التأكد من صحة استخدام تمديدات الشحن المشترك بين سيارتين ،وتصليح السيارات عند فنيين
مختصين ،وإطفاء السيارة عند التزود بالوقود ،وعدم التدخين قرب المواد سريعة االشتعال وفي
السيارة خصوصًا في محطات الوقود ،وتجنب وضع بطارية على مقاعد السيارة أو الصندوق ،وعدم ترك
الوالعات والعبوات المضغوطة داخل السيارة مع حرارة الجو.

حول اإلدارة العامة لإلطفاء

مــع انطــاق بذرتهــا األولــى فــي العــام  ،1947تمثل اإلدارة العامــة لإلطفاء حاليًا هيئة حكومية مســتقلة
تحــت إشــراف وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الوزراء في دولة الكويــت ،وتمارس اإلدارة مجموعة من األدوار
الحيويــة علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال توفير الحماية الالزمة لــأرواح والممتلكات من الحرائق
واالنهيــارات والحــوادث والكــوارث الطبيعيــة والوقايــة منهــا في كافة مناطق الدولة عبــر تحقيق مجموعة
األهــداف ذات العالقــة بحمايــة األرواح والممتلــكات بالوقايــة مــن الحوادث والتعامل المباشــر مع الحوادث عند
حدوثهــا وذلــك بتطبيــق الشــروط الوقائية طبقًا لنوع النشــاط المســتغل ومعالجــة الحادث وإنهائه بأقل
الخســائر الممكنة.
www.kfsd.gov.kw

@official_kfsd

@officialkfsd

حول شركة ايكويت للبتروكيماويات

تمثل شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تأسست عام  1995شراكة عالمية بين شركة صناعة
الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية .وبدأت شركة ايكويت عمليات اإلنتاج في شهر نوفمبر من العام  ،1997وهي حاليا
المشغل الوحيد لمجموعة متكاملة من المصانع ذات المواصفات العالمية التي تنتج أكثر من  5ماليين
طن سنويًا من المواد البتروكيماوية عالية الجودة التي يتم تسويقها في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا
وأوروبا.
وتقديرًا لدورها التنموي المتميز داخل وخارج دولة الكويت عبر تجسيد شعارها (شركاء في النجاح)،
حصدت شركة ايكويت العديد من الجوائز مثل جائزة صاحب السمو أمير البالد ألفضل مصنع في دولة
الكويت ،وجائزة االمتياز الذهبية من الجمعية األمريكية لمهندسي السالمة في الصحة والسالمة والبيئة
لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية ،وجائزة أفضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية،
وجائزة أرابيان بيزنس كأفضل شركة كويتية في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وجائزة
أويل أند غاز ميدل إيست للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وجائزة أويل أند غاز ميدل إيست ألفضل
برنامج بيئي مطبق ،وجائزة أسبوع الشرق األوسط للكيماويات ألفضل مصنع ،وجائزة الكويت للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في قطاع الصناعة ،وحصلت كذلك على جائزة تقديرية خالل القمة األولى لجوائز
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الشرق األوسط.
equate-petrochemical-company

@equateofficial

@equateofficial

لسالمتك في المنزل وخارجه
يرجى االحتفاظ بهذا الكتيب.

مـــع تحـيـــــات

