
أبي! هل تعلم؟
إذا ربطَت حزام األمان، ستتمتع بفرصة أكبر بكثير
من اآلخرين في البقاء عىل قيد الحياة في حالة وقع
تصادم، حيث يقلل ربطه من خطر الوفاة بنسبة

تصل إىل %60.

تجّنب استخدام الهاتف

قائدو المركبات الذين يستخدمون الهواتف

المحمولة أكثر عرضة، بمقدار أربع مرات تقريبا،

للوقوع ضحايا لتصادمات، عىل أن استخدام تلك
الهواتف عن بُعد ليس آمن كثيرا..

كن رائدا في مجال السالمة عىل الطرق

عىل الجميع أن يؤدي دورا في التشجيع عىل تحقيق

السالمة عىل الطرق واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع

إزهاق أرواح ماليين من الناس.

وتذّكر يا أبي
"ِإن� اللَّه َال يَُغي�ُر َما بَِقْوٍم َحت�ى يَُغي�ُرواْ َما بِأَنْفُِسِهْم"

راقب سرعتك

تساهم السرعة المفرطة أو غير المالئمة في وقوع

وفاة واحدة من كل ثالث وفيات ناجمة عن

حوادث المرور. وكلما زادت سرعتك، ارتفعت

مخاطر وقوع التصادمات

نشرة الّسالم 

لألمن واألمان
الحذر عىل الطرق



طرق الوقاية من الكهرباء المنزليّة

التأكد من استخدام األسالك

الكهربائية المناسبة لكّل وظيفة

والتي تستطيع تحمل مقدار التّيار

المار بها�  01
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عزل األسالك الكهربائية

بشكل كامل وإبعادها بشكل

خاص عن متناول األطفال�

عدم تمديد األسالك الكهربائية

في أماكن تؤّدي إلى تلفها؛

كأسفل السجاد، أو عبر األبواب

والنوافذ�

التأكد من جفاف األيدي عند لمس
األجهزة والمفاتيح الكهربائية،
التوقف عن استعمال األجهزة

الكهربائية واستبدالها أو صيانتها
عند خروج الشرر منها�

لبس المالبس العازلة
وخصوصاً األحذية والقّفازات

العازلة عند التعامل مع
الكهرباء بشكٍل مباشر، والتأّكد

من فصل التيار الكهربائي�



تأكد أن العناصر القابلة لالشتعال
مثل المالبس أو البطانيات أو

الستائر بعيدة عن المدافئ�
 

 

كيف أتعامل مع الحرائق المنزلية إذا
تعرّض أحد لحريق؟

اتصل باإلسعاف فوراً على
الرقم 101

 

ال تستخدم المدفأة لتجفيف المالبس أو

الطهي أو غلي الماء�

افصل المدافئ وشاحن الهاتف والوصالت

الكهربائية من مقبس الكهرباء ليالً�

 

 

إنزع بلطف وحذر أية مالبس أو
اكسسوارات ضيقة عن المنطقة

المصابة�
 

تأكد أن العناصر القابلة لالشتعال
مثل المالبس أو البطانيات أو الستائر

بعيدة عن المدافئ�

غّط الحرق بضمادة جافة
معّقمة غير الصقة�

 

ال تترك المدافئ 
– بجميع أنواعها –

مشتعلة أثناء النوم أو
عند مغادرة المنزل�

الّتدفئة والّسالمة من الحرائق
كيف أحمي عائلتي من خطر االحتراق؟

غّط الحرق بضمادة جافة
معّقمة غير الصقة�

 



حاالت تسرّب الغاز

والوقاية من الحوادث

المنزلية 

ماذا يجب أن أفعل في حالة تسرب غاز في المنزل؟
اطلب المساعدة واتصل بالدفاع المدني�

أغلق صمام إسطوانة الغاز أو المدفأة فوراً�

قم بفتح جميع األبواب والشبابيك�

تأكد من إخالء البيت وقم بمساعدة األطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة�

تجنب إشعال السجائر أو اإلنارة تحت أي ظرف كان�

تجنب سكب الماء على األرض�

ال تعد أبداً إىل داخل مكان محترق ألي سبب كان!

ابتعد لمسافة 5 أمتار عىل األقل لسالمتك وسالمة عائلتك.

 
قواعد السالمة الستخدام مواد التنظيف

المنزلية والمواد الكيماوية

 
احتفظ بالمنظفات المخزنة بعيًدا في خزانة

مغلقة بعيًدا عن متناول األطفال. أغلق عبوات

المنظف بحذر بعد االستخدام وأعدها إىل الخزانة

عىل الفور. يصاب العديد من األطفال عندما

يقوم الوالدان بالتنظيف وُتترك المنظفات في

متناول اليد.

 

اترك المنظفات في عبواتها األصلية. يرجى عدم

إزالتها من الحاويات األصلية في حاويات أو أكواب

أو زجاجات أو عبوات طعام ال تحمل عالمات مميزة.

الحفاظ عىل مواد التعقيم بعيًدا عن متناول أيدي

األوالد.

يرجى عدم السماح لألطفال باستخدام المنظفات

أو المطهرات بمفردهم.

ال تقم بتحريض القيء! اشطف الجلد

والعينين بالكثير من الماء.

اطلب المشورة من مركز معلومات التسمم

الوطني 04-7771900.

في حالة صعوبة التنفس أو التشنجات أو

فقدان الوعي ، اتصل بالطوارئ نجمة داؤود

الحمراء عىل الرقم 101 عىل الفور.

       في حالة التسمم أو االشتباه في التسمم:
استخدم المنظفات فقط للغرض المقصود

منها. اقرأ تعليمات المستخدم بعناية. ال

تخلط المنظفات.

ال تسمح لألطفال باللعب بعبوات المنظفات

أو البخاخات أو المطهرات أو األدوية ، حتى لو

كانت مغلقة بشكل صحيح. يعرف الكثير من

األطفال كيفية فتح أقفال األمان.

قم بتخزين األدوية بعيًدا عن متناول األطفال ومدى نظرهم. أغلق الحاوية بحذر بعد االستخدام وأعدها إىل مكان

التخزين اآلمن عىل الفور. بالنسبة لألدوية المخزنة في الثالجة ، احتفظ بها في صندوق مغلق بإحكام ومحدد.   

قبل إعطاء أي دواء لطفلك ، اقرأ تعليمات المستخدم بعناية. تجنب إسقاط أي دواء (بما في ذلك قطرات

الحديد والفيتامينات) مباشرة من القطارة في فم طفلك. استخدم ملعقة صغيرة بدالً من ذلك.  

ال تترك أي أدوية مخصصة الستخدام شخص آخر عىل المنضدة أو منضدة المطبخ أو في أي مكان آخر يسهل

الوصول إليه.

يتعرض العديد من األطفال لألذى بسبب تناول األدوية المخصصة الستخدام األشقاء أو األجداد ويتركون دون

رقابة في متناول األطفال.

احتفظ بأية محافظ وحقائب حيث تحفظ أدويتك بعيًدا عن متناول األطفال.

ال تعطي أي أدوية أو فيتامينات كالحلوى عند محاولة إقناع أطفالك بتناولها.
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األدوية



عدم مغادرة المكان 

هزٍّة أرضّيٍة؟
كيف أتصرّف في حال حدوث

عدم القيادة واالصطفاف إىل مكان آمن
عدم القيادة واالصطفاف في مكان آمن يُمكن أن يحدث الزلزال،

بينما يكون بعض الناس في سّيارتهم في الشوارع، وفي هذه الحالة
يجب عليهم تجّنب القيادة على الجسور أو تحتها، واختيار مكان آمن

بعيد عن المباني الكبيرة أو أعمدة الكهرباء واالصطفاف فيه مع
ضرورة البقاء داخل السّيارة�

االبتعاد عن المباني واألجسام الكبيرة
يُنصح االبتعاد عن المباني واألجسام الخطيرة في الشوارع كاألضواء

وأسالك الكهرباء، ألّنها تكون معّرضة للسقوط، كما يُنصح بعدم
محاولة الدخول إلى المباني ومحاولة إنقاذ اآلخرين بشكل بطولّي،

فالرهان األفضل في هذه الحالة هو البقاء بعيًدا عن المباني، ألّن المباني
الكبيرة أقّل عرضة للسقوط ولكّن جدرانها ومحيطها معّرض للسقوط

وإحداث أضرار بالمحيطين به�

عدم استخدام المصاعد الكهربائّية
عدم استخدام المصاعد الكهربائّي يُمكن أن تنقطع الكهرباء عن
المباني أثناء حدوث الهّزات األرضّية، ولهذا يجب عدم استخدام

المصاعد الكهربائّية أبًدا؛ حيث يُمكن أن يتعّرض من بداخله
للحصار وخروج المصعد عن العمل�

عدم الخروج من المكان الذي يكون في الفرد أثناء الهّزة
األرضّية، حيث أشارت العديد من األبحاث إلى أّن معظم

اإلصابات في الهّزات األرضّية تحدث أثناء محاولة األشخاص
االنتقال من موقع إلى آخر داخل المبنى، أو محاولة الخروج

منه�

يُنصح عند الشعور بالهّزة األرضية الهبوط إلى األرض مباشرة
واالحتماء بأّي عازل، كالنزول تحت الطاولة أو المكتب أو تحت

السرير ووضع مخّدات على الرأس إن أمكن، واالنتظار حّتى
توّقف االهتزاز، وفي حال لم يتّوفر مكان الحماية الفورّي تغطية

الرأس باليدين وإبقائه منخفًضا�

الحفاظ عىل الهدوء
الحفاظ على الهدوء يُمكن أن يجد البعض نفسه محاصًرا بسبب

الهّزة األرضّية، ورغم صعوبة الموقف يجب أن يحاول الفرد
المحاصر البقاء على هدوئه قدر اإلمكان، وتجّنب إشعال أعواد

الثقاب أو الوّالعة خوًفا من وجود تسّرب للغاز أو المواد الكيميائّية،
والرهان األفضل في هذه الحالة هي انتظار المساعدة والنجدة�

االستعداد للهزّات االرتداديّة

يتبع الهّزات األرضّية عادة هّزات ارتدادّية أُخرى، ولذلك
ال بّد من االستعداد لها والتواجد في مكان آمن وتوفير

مصدر إضاءة وطاقة الشواحن والبطارّيات وهواتف
محمولة�

الهبوط إىل األرض واالحتماء


