
 24/12/2019تاريخ : 

 صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني
 : في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي

 

وفقاً لتوقعات مصلحة األرصاد الجوية التي أفادت عن اشتداد تأثير المنخفض الجوي الذي يقترب من األجواء اللبنانية، مساء 
كلم/س وأمطار غزيرة وارتفاع موج البحر لستة أمتار، بناًء عليه فإن المديرية  90اليوم الثالثاء مع سرعة رياح تقارب 

نين إلى ضرورة التقيّد بإرشاداتها حرصاً على سالمتهم وتدعوهم إلى اتخاذ اإلحتياطات العامة للدفاع المدني تنبه المواط
 :التالية

 :مخاطر البحر *
 .عدم السباحة في األنهر والبرك الترابية -
 .عدم التوغل بعيداً عن المياه -
 .عدم ترك األوالد على ضفاف األنهر والبرك دون مراقبة -
 .طئ لصيد األسماك بالصنارةالحذر من اإلقتراب من الشا -
 .الحذر من التوجه لصيد األسماك بواسطة القوارب -
 .التأكد من شد أربطة الزوارق السياحية بأمكنة ركنها في الميناء وتحصينها بالشكل المطلوب -

 
 :مخاطر القيادة *
 :بــــــــــــــال تقصد المناطق الجبلية او العكس اال عند الضرورة القصوى وعلى أن تكون مجهزاً  -
 .السالسل المعدنية إلطارات السيّارة وسالمة اإلطار اإلحتياطي والرافعة •
 .االدوية التي تتناولها بانتظام )قلب، ضغط، الخ...( •
 .بطارية يد جافة •
 .رفش صغير قابل للطيّ  •
 .حقيبة إسعاف أولي •
 .جهاز هاتف خلوي مع معبِّّىء على بطارية السيّارة •
 .وقود كافية في خّزان السيّارةكمية  •
 radiateur في مشعاع السيارة antigel توفّر المضاد للتجمد •

 اثناء القيادة: 
 .استمع و تقيّد بإرشادات المعنيين بالسالمة العامة •
 .ال تتجاوز السيارات لئال تنزلق و تقفل الطريق •
 .أركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة •
 .ال تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة •

  ً  :إذا صادفت حادثا
 .كن هادئاً وطمئن المصابين - •
 .قّدم المساعدة إذا أمكن من دون تعريض نفسك أو اآلخر للخطر - •
 .اتصل بالدفاع المدني وأبلغ عن المكان ونوع الحادث - •
 .عدد المصابين وحالتهم - •
• -  ً  . ورابط الجأشكن مدركا

 : مخاطر وسائل التدفئة *
شودييرات : تنظيف الحّراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحّراقات وخزانات المازوت، ووضعها في 

 .غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها

 المدفأة الكهربائية : التأكد من أن اإلمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة. 

 الغاز : التأكد عند تبديل القارورة دورياً من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق. ويفضَّل 
 ً  .استبداله سنويا



 الفحم : الـتأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كامالً قبل إدخاله إلى الغرفة. وتهوئة المكان من فترة إلى 
 .أخرى للسماح بدخول األوكسيجين النقي

  مواد قابلة لإلحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة )ستائر، أغطية السرير...إلى آخره(إبعاد أي. 

  الحطب أو الغاز –تهوئة المنازل باستمرار تالفياً لإلختناق عند التدفئة بواسطة الفحم. 

 عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها. 
 : مخاطر الكهرباء*
 .إذا تلف قاطع الدائرة ال تبدله فقط يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة -
 .ال تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما -
 .تجنب استخدام العديد من األجهزة : مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على نفس الدائرة -
 .لغاء توصيل األجهزة الكهربائية عند اإلنتهاء من استخدامهاإعمد إلى إيقاف أو أ -

 زينة األعياد : 

 التأكد من سالمة األسالك الكهربائية الخاصة بإنارة شجرة الميالد قبل استعمالها 

 وضع قاطع للكهرباء مناسب لشبكة إنارة الشجرة والمغارة في حال حدوث أي احتكاك 

 الكهربائية أو أسالك التمديد أكثر من طاقاتها عدم اإلفراط بتحميل الدوائر 

 التقيّد باإلرشادات التي تظهر على ملصقات الكابالت 

 إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم 

 اقتناء شجرة ميالدية مصنعة بمواد غير قابلة لإلشتعال 

  تعمل بواسطة اللهب المكشوفعدم تركيبها في مكان قريب من أجهزة التدفئة التي 

 مخاطر الحرائق: 

 عند اكتشاف الحريق أو الدخان: 
 .حافظ على هدوئك أسرع وال تتسرع -
 .تعامل مع جميع الحرائق على أنها خطرة -
 .أخلِّ المكان بهدوء -
 .ثبّت أجهزة إنذار الدخان في كافة الغرف ألقصى قدر من الحماية -
 .ض من قرب الحريق إذا أمكنك ذلك من دون التعّرض للخطرإقطع الكهرباء وأزل األغرا -
 .تأكد من إغالق األبواب )لحصر الدخان / الحريق( -
 .ال تحاول مكافحة الحريق إال إذا كنت ُمدَرباً على استعمال المطفأة وإن الحريق في بداياته -
في المنور. إذهب إلى الشرفة أو النافذة حيث يستطيع إذا كنت مقيماً في مبنى ال تخرج إلى الساللم إذا كان الدخان كثيفاً  -

 .رجال اإلطفاء رؤيتك وإنقاذك
 .إذا كنت مقيماً في الطوابق العليا إفتح باب السطح لتسريب الغازات والدخان قبل تكدسها والتسبب باندالع سريع للحرائق -

 رة عليه يجباستعمل المطفأة اليدوية في بداية اندالع الحريق وفي حال عدم السيط: 
 .اإلتصال بالدفاع المدني -
-  ً  .إخالء الموجودين في المبنى إذا كان طريق الخروج مؤمنا
 :استخدام مطفأة مناسبة موجودة بين يديك تدّربت على استعمالها وهناك من يساعدك على تنفيذ الخطوات التالية -
 اسحب مسمار األمان •
 اضغط على المقبض •
 رصوب على قاعدة النا •
 وزع المواد على قاعدة النار من جهة إلى أخرى •

 بعد إخماد النار التزم بالخطوات التالية: 
 مراقبة منطقة الحريق •
 إذا رأيت النار ثانية عاود اإلطفاء •
 إذا كنت ال تستطيع السيطرة على النيران أخرج فوراً  •
 أطلب من عناصر الدفاع المدني معاينة المكان •
 مطفأةأعد تعبئة ال •



 الحماية الشخصية : 
 عدم ترك األوالد بمفردهم في أماكن تحوي مواداً مشتعلة ) التدفئة للطهي أو لإلنارة( -
 .في حال اشتعال الثياب قف تمدد على األرض وتدحرج -
ارجية من اليد عند محاولة الخروج ال تفتح الباب قبل التأكد من أن ال أثر للنيران خلفه وذلك من خالل وضع الناحية الخ -

 .تحت الباب للتحسس ما إذا كان ثمة حرارة أو دخان تحت الباب فابحث عندها عن مخرج آخر
 .إبَق قريباً من األرض حيث الهواء أنقى وأبرد -

 إذا أصبَت بحروق: 
ويخفف من األلم. ال دقيقة. الماء يقلل من تلف الجلد  15إلى  10برد على الفور المنطقة المحروقة بوضعها تحت الماء لمدة  -

 .تستخدم أبدا المستحضرات )كريمات، معجون أسنان، المراهم لعالج الحروق...(. التمس العناية الطبية

 للطهي بآمان: 
 .المكوث في المطبخ أثناء الطهي -
 .ال تترك ما تعمل على طهيه دون مراقبة فالزيوت والديون يمكن أن تشتعل بسهولة -
 .ند اإلنتهاء من الطهيأقفل قارورة الغاز ع -
 .أبقِّ األطفال على مسافة آمنة من منطقة الطهي -
 .إرتدِّ أكمام قصيرة أو ضيقة. تجنب األكمام الفضفاضة والشعر الطويل المتدلي بالقرب من النيران -
 .أبقِّ المنطقة حول الموقد الخاص بك خالية من العناصر التي قد تشتعل بسهولة -

 زفي حال وجود رائحة غا: 
 .ال تضئِّ أو تطفئ األنوار وال تشعل أي شيء ممكن أن يولد شرارة )كبريت، والعة، شمعة( •
 .أقفل قارورة الغاز وافتح النوافذ للتهوئة •

 حريق مقالي الزيت : 
 .ال تستعمل المياه إلطفاء حريق مقالة الزيت - •
 .لزيت في كافة األنحاء ويسبب انتشار الحريقال تستعمل المطفأة اليدوية كون الضغط المنبعث منها يدفع با - •
 .أو ممسحة رطبة لتغطية المقالة وخنق الحريق fire blanket يجب إقفال قارورة الغاز واستخدام بطانية مقاومة للحريق - •

 التدخين والشموع : 
 .عدم ترك السيجارة في المنفضة لمدة طويلة إذ يمكن أن تقع على مواد قابلة لإلشتعال -
 .التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها في سلة المهمالت -
 .إبقاء الشموع وعيدان الكبريت والوالعات عالياً، بعيداً عن متناول األطفال -
عند إضاءة الشموع يجب وضعها على مكان مقاوم للنار )صينية من حديد يوضع فيها بعضاً من الرمل( بعيداً عن األشياء  -

 .ثل الرفوف، الستائر، المالبس وغيرها حيث ال وجود لمجرى للهواءالتي يمكن أن تحترق م
 .عدم ترك الشموع مضاءة دون مراقبة وإطفاؤها قبل مغادرة الغرفة أو الخلود إلى النوم -

 عند 125ختاماً : بادر إلى اإلتصال فوراً بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على رقم الطوارئ 
 .حصول أي حادث

 


