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 دليل النجاة

 4صحيفة وقائع رقم 

 

 
 السالمة من الحرائق واإلنذارات

 

  جهازأربع مرات على األقل إذا لم يكن مرتفعة  للوفاة إمكانية تعرضك تكوننشوب حريق في منزلك،  في صورة
 دخان يعمل. ال إنذار 
على األقل في كل طابق من ممتلكاتهم  إنذار دخان واحد   جهازمالك العقارات في القطاع الخاص تركيب  علىيجب 

الفحم، وموقد   نيرانأول أكسيد الكربون في أي غرفة تحتوي على جهاز لحرق الوقود الصلب )مثل  استشعار جهازو
 .حرق الخشب(

 
معلومات حول السالمة من الحرائق في أماكن اإلقامة المشتركة أو المستأجرة وكيفية  المزيد من على االطالعيمكن 

 على موقع:منزلك  تأمين
www.gov.uk 

 
 : أيضا  عليه  و ةإيجار جديد عملية في بداية كل بحالة جيدةعلى المالك التأكد من أن أجهزة اإلنذار 

 السالمةع أنظمة اتبا •

 في جميع األوقات مخارج الطوارئتحقق من وصولك إلى ال •

 الحريق ضدها آمنة دأن األثاث والمفروشات التي يزو  تأكد من ال •

متعددة مثل المنازل المشتركة   ألغراضتوفير أجهزة إنذار الحريق وطفايات الحريق إذا كان العقار  •
 .ومنازل الطالب وما إلى ذلك

 
 من المسؤول عن فحص أجهزة اإلنذار وضمان عملها؟ 

تحمل المسؤولية  أنت بعد ذلك، يجب عليكثم يجب على المالك اختبار أجهزة اإلنذار في اليوم األول من اإليجار. 
. إذا وجدت أن  تعمل بشكل جي د)شهري ا( للتأكد من أنها  عن سالمتك الخاصة واختبار جميع أجهزة اإلنذار بانتظام

نفسه  اإلنذارجهاز استبدال البطاريات أو بعمل أثناء فترة اإليجار، ننصحك ال ي( الخاص بك اإلنذارجهاز المنبه )
 . المالك صحبة

 
 

 أول أكسيد الكربون استشعارأجهزة 

مطلوبة في الغرف التي تحتوي على جهاز حرق الوقود الصلب )أي  هي أجهزة  أول أكسيد الكربون استشعارأجهزة 

 جهزةاألهذه  تنبعث منوبما أنه من المتوقع أن ، وما إلى ذلك(. الخشبوموقد حرق  ،تلك التي بها نار مفتوحة

أول  ستشعارفي حالة جيدة ال ، فإننا نتوقع ونشجع المالك على ضمان تركيب أجهزةلكربونأول أكسيد اغازات 

واإلنقاذ المحلية قادرة على زيارة منزلك والتحقق من أي مخاطر.  اإلطفاء . قد تكون خدمة في الغرف أكسيد الكربون

 (. 999  رقم اتصل بمحطة اإلطفاء المحلية لمعرفة المزيد )ليس

 "أجهزة اإلنذار العاملة تنقذ األرواح -"أجهزة إنذار الدخان 
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