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إرشادات السالمة العامة لفصل الشتاء
اإلستخدام اآلمن للمدافئ:
 )1المدفأة الكهربائية :


عدم استخدام وصالت إضافية من أجل ربطها بإبريز الكهرباء باإلضافة الى التأكد من صالحية سلكها األصلي واإلبريز



عدم ترك المدفأة تعمل دون رقابة أو بوجود األطفال لوحدهم.

المستخدم.




اطفاء المدفأة عند مغادرة المكان ولو بصورة مؤقتة

ابعادها عن قطع األثاث والمفروشات والستار وكل ما هو قابل لإلحتراق مسافة ال تقل عن  1متر.

استخدام نوعيات جيدة من المدافئ ( تنطفئ بمجرد وقوعها على األرض) وعليها ملصق (ليبل) من فاحص رسمي
محلي أو عالمي ()UL or FM or ETL listed



ال تقم باستخدام المدفأة لتجفيف المالبس

 )2المدافئ التي تعمل على الوقود بأنواعه :


عدم استخدامها في حيز يفتقر الى التهوية أو بعد الذهاب الى النوم



التأكد من صيانتها وتنظيفها وتثبيتها باإلضافة الى عدم وجود تسريبات في توصيالتها وأجزاءها



في حالة استخدام مدافئ الوقود السائل فال تعمل على اعادة تعبئة المدفأة بالوقود إال إذا كانت مطفأة ويفضل أن يتم



في حالة استخدام مدافئ الخشب فيجب التأكد من أنها ثابتة,وقد تم تنظيفها وتفقدها من عدم وجود اهتراءات أو تآكل,

عمل ذلك خارج المبنى.

باإلضافة الى بعدها عن محيطها بمسافة ال تقل عن  1متر ,كما يجب أن يتم تنظيف مدخنتها والتأكد من عدم وجود
تسريب بها وأنها مثبتة بشكل جيد ,وكذلك يجب عدم حرق كميات كبيرة من الخشب في الوقت نفسه.
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يجب أن يتم تفقد أسطح المباني وتنظيفها مع مزاريب المطر ,باإلضافة الى تنظيف مصارف الماء األرضية أو الجترات.

تفقد المبنى من وجود أي تسريبات للماء من الجدران واألسقف والنوافذ والفتحات والعمل عىلى معالجتها ,واغالق النوافذ عند

مغادرة مكاتب العمل


تفقد توصيالت الكهرباء الخارجية وصيانة كل ما يحتاج الى ذلك من خالل فني مؤهل.



وضع الصق مانع للتزحلق على األدراج الطويلة الزلقة



يفضل استخدام إنارة الطوارئ التي تعمل على شحن البطاريات عوضاً عن استخدام الشموع.



في حال استخدام الشموع لإلنارة عند قطع التيار الكهربائي فيجب وضعها داخل مستوعب بعيداً عن كل ما هو قابل لإلحتراق



يجب التأكد قبل النوم من أن جميع الدفايات ومحابسها ومفاتيحها وكافة والشموع مطفأة



يجب عدم إشعال البطانيات الكهربائية وتركها بال رقابة ,وكذلك يفضل اطفاؤها قبل الخلود للنوم

وبعيداً عن التيارات الهوائية



يجب الحرص أثناء قيادة السيارات في الشتاء للحماية من خطر التزحلق ,باإلضافة الى عمل الفحوص والصيانات الالزمة لها
والخاصة بفصل الشتاء.

تذكر دائما األرقام التالية :
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