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كيفية الفحص اخلارجي ( الظاهر ) للطفاية :

١- إذا كـان املـؤشـر علـى اللـون األخضر يعنـي 

عبأ، وصالح لإلستخدام. أن جهاز اإلطفاء مُ

٢- إذا كـان املـؤشـر علـى اللـون األحمـر يعنـي 

وإعـادة  صـيـانـة،  إلـى  بحاجـة  اجلهـاز  أن 

التعبئــة وأنــه غيــر صـالـح لالستخـدام .

مالحظـــــــة هامـــة :- 

االتصال  فـي  التـتـردد  الطـوارئ  حالة  فـي     

قطر  الرقم  على  املدني  للدفاع  العامة  بـاإلدارة 

(٩٩٩) السعودية (٩٩٨)  ألنـك ستجد رجـــــال 

الـدفــاع املدنـي الساهـريـن مـن أجـل راحتك 

 ً وسالمتك على مدار الساعة يلبـون نداءك فـورا

.

فاكس: ٤٤٧٠١١٩٢                             هاتف: ٤٤٧٠٠٠٠٠
ص.ب: ٤٢٢ -دوحة - قطر 

بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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رقم الدفاع املدني: قطر (٩٩٩) السعودية (٩٩٨)



الكيميـائيـة  البـودرة  طفـايـة  وتـعتبـر 

طفـايـات  أفضـل  األغـراض  متعـددة  اجلـافـة 

احلـريـق، ويَنصـح اخملتـصـون بامتـالكهـا فــي 

جميــع األمــاكــن .

طفـايـة الرغـوة :

 ( ب   ) الفئـة  حـرائـق  إخمـاد  فـي  تستعمـل 

 ( الكيـروسيـن   – الـزيـوت   – البنـزيـن   ) مثـل 

املنبثـقـة  الهيـدروكـربونيـة  ومشتـقـاتهـا 

والتستخـدم  والصـلبة،  السائـلة  املـواد  عـــن 

ألنهـا  الكهـرباء  عــن  النـاجتـة  للحــرائـق 

الشخص  يعـرض  مما  للكهـربـاء  جيد  مـوصـل 

للخطر.

طفـايـة الـمــاء :

املـواد  حـرائـق  مكـافحـة  فـي  تستخـدم 

واملـواد   ( أ   ) الفئـة  الكـربونيـة  الصـلبـة 

) وغيـرهـا،  الورق   - ( اخلشب  القابـلة لالحتـراق 

الـمـواد  حــرائـق  إخمـاد  فـــي  والتستعمـل 

السائلة واحلــرائـق النـاجتـة عــن الكـهـربـاء .

طفـاية ثانـي أوكسيد الكـربـون :

عن  الناجتـة  احلرائق  إخمـاد  فـي  تستعمـل 

السوائـل والتيار الكهـربائي الفئة ( ب - ج ) مثل 

االشتعـال  سريعة  والسوائل  الزيوت   ) حـرائـق 

في  التستخدم  لكنها   ( الكهربائية  والوحدات 

وهـذا  املعـدنية،  واملواد  الصلبة  املـواد  حرائق 

في  استعماله  عند  التسمم  إلى  يـؤدي  النـوع 

أماكن ضيقـة.

بطـانيـة احلريــق :

إطفـاء  فـي  احلـريـق  بطـانيـة  تستخـدم 

استخدامها  وطـريقة  البسيطـة،  احلـرائـق 

طـرف  تسحب  أن  إال  عليك  فمـا   ً جدا سهـلة 

تفتح  ثـم  العلبة  داخـل  مـن  البطـانيـة 

البطـانيـة بالكـامـل وتضـعهـا علــى اجلسم 

املشتعـــل لكــــي متنـــــع األكـسجيـن .

لـفِّ  فـي  احلـريـق  بطـانيـة  تستخدم  كما 

فـي  النـار  اشتعـال  عنـد  البشـريـة  األجسام 

مـالبسهـم .

كيـفـيـة استعـمــال الطفــايــة :

١- اقـرأ التعليمـات املكتـوبـة علــى الطفـايـة 

ر الطفـايـة املنـاسبـة، وتـأكـد مـن  ً، وتخيـَّ أوال

صـــالحيـــة الطفــايـــة.

النار مبسافة مناسبة، وكن  ً عـن  بعيـدا قِف   -٢

في اجتاه الرياح دائماً .

مـــن  األمـــان  صـمام  مـسمـار  اسحـب   -٣

الطفايـة .

ه الفـوَّهة نحو قـاعدة اللهـب . ٤- وجِّ

٥- اضغط على يـد التشغيل .

اليمني  النيـران مـن قـاعـدتهـا مـن  ٦- كافـح 

إلـى الشمال وبالعكس .

أخـي املواطـن ... أخـي املقيـم ...

لتنعم  السالمة  تعليمات  اتباع  على  احرص 

بحياة آمنة...

شخص،  كل  مسؤولية  السالمة  تُعتبر 

كل  ففي  حوله،  من  باجملتمع  بعالقته  ومرتبطة 

لإلصابة  احتمال  فهناك  به  ونقوم  نؤديه  عمل 

مبكروه .

اقتنـاء  أهمية  سنوضح  املطويـة  هـذه  وفـي 

احلـريـق  طفـايـات  وصيـانـة  واستخـدام 

على  احلفاظ  فـي  ودورها  بـأنـواعها،  اليدويـة 

خيـر  فهـي  ممتلكاتنـا،  وسالمـة  سالمتنـا 

احلـرائـق  أنـــواع  كــافـــة  جملـابهـة  وسيلة 

والقضاء عليها في مراحلها األولى بـإذن املولى .

طفـاية البـودرة الكيميائيـة اجلافـة :

أنواع  جميـع  علـى  القضـاء  فـي  تستعمـل 

حرائـق الفئـات ( أ  -  ب  -  ج ) مثــل حـرائـق 

واملنسوجـات،  واألقمشـة  واألوراق  (األخشـاب 

والزيوت  الكهربـائية  احلـرائـق  ومكـافحة 

بـأنهـا  وتتميـز  اإلشتعال)  سريعة  والسوائل 

والينصح  الكهربائي،  للتيـار  مـوصلة  غيـر 

التـي  الكهـربائيـة  احلـرائق  فـي  باستخدامها 

يـزيـد فـرق اجلهـد فيهـا على ( ١٠٠٠ ) فولت.
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