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األمـور  هــذه  مــن  أمــر  وجــود  حـالة  فــي 

املذكــورة أسفلــه يعنــي ذلك أن هنـاك خطـر 

يجب عليك احلذر منه فقـم بـإصـالحـه أو إزالتـه 

والتخلص منه .

املنـذرة  واملـؤشــــرات  الدالئـــل  • وجـود بعـض 

بقـــرب وقـوع أخطـار الكهـربـاء .

اللمبـات  كـاحتـراق  املتكـررة  اخلرابات  كثـرة   •

واألفيـاش وتـوقف قـواطـع الكهرباء .

• ضـعـف  اإلضـــاءة أو حـدوث شـرر مـن أي جـزء 

فـي شبكـة الكهـربـاء باملنزل .

الغيـر عـاديـة  واألزيـر  الطنيـن  • وجـود أصــوات 

الصـادرة مـن اللمبـات واألفيـاش .

أو  األجهــزة  مــن  احتـــراق  رائحـــة  انبعـاث   •

وعنــد  بــاملـنزل  الكهـــربــائيـة  ك  األســـال 

مختص  فنـي  باستدعاء  سارع  ذلك  حـــدوث 

بالشبكة  اخللل  مصدر  عن  للكشف  بالكهرباء 

الكهربائية مبنزلك لسالمتك .
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بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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مـن  للكهـرباء  فـيمـا   ً أحدا الشـكُّ  يسـاور  ال 

قـد  أنهـا  إال  املعـاصــرة  حياتنـا  فـــي  أهميـة  

عدم  حالة  في  اإلنسان  علـى  مخاطر  تشكل 

استخدامها بالشكل الصحيح  وبشكل آمن فقد 

تسبب حرائق باملنزل نتيجة خطأ في التمديدات أو 

أواملفاتيح  األفياش  على  احلمل  مضاعفة 

الصـعـق  إلى  تؤدي  قد  وكذلك  الكهربائية, 

الكهـربائـي نتيجـة ترك األسالك مكشــوفـــة 

 . مبتـلـة  أليــدي  ومــالمستهـا  عـــزل  دون 

عنـد  املطلــوب  األمـان  حتقـق  ولكـي 

استخـدامهــا يجب اتبــــــاع اآلتـــــي :

١- التـأكد مـن سالمة التمديـدات والتـوصيـالت 

الكهـربـائية وأنهـا بحـالة جيـدة وداخل مواسير 

عازلة.

األتـومـاتيكـي  القاطـع  وجـود  مـن  التـأكد   -٢

حـالة  فـــي  وأنـــه  تلقـائيـاً,  التيـار  لفصـل 

الكهــــربـــاء  بفصـــل  يقـــوم  لكـي  جيـدة 

عنــد وجـــود أي التمـــــاس كهـربــائــي .

حتت  الكهربائية  التمديدات  مرور  عدم  يجب   -٣

الفراش أو بالقرب من الستائر أو السجاد .

٤- جتنب تـرك مـراوح الشفط الهـوائيـة باملطبـخ 

يـؤدي  ذلك  ألن  بـاستمـرار،  تعمـل  واحلمـامـات 

ارتفـــاع درجـة حــرارة السـلك، ومــــن ثم إلـى 

حـدوث حــريــق .

٥- تـأكـد أن اجلهـد الكهــربـائــي ميـاثـل اجلهـد 

الكهـربـائـي املعمول بــه فــي الــدولة .

 ً ٦- يجب متـديـد األسـالك الكهـــربـائيـة بعيــدا

عـــن أمـاكـــن الـــرطـــوبـــة واحلـــرارة .

الـرديـئـة  التــوصيــالت  استخـدام  جتنب   -٧

الصـنــع واتبـع التعليمــات املـدونــة عليهــا .

واآلخـــر  احلـيـن  بـيـن  األســالك  فحص   -٨

مبعــرفـــة اخملتـــص .

٩- عنـد مشـاهـدة الـدخـــان يتصــاعــد مــن 

أحــد األجهـزة الكهـربـائيـة أو مــن األفـيــاش 

الكـهــربــائــي  التيــار  بقطــع  م  قـُ بـاملنزل 

بفنـي  االستعـانـة  ثـم  ومـن  املنزل،  عـن جميـع 

مختـص.

فـائـدة وضع سلك أرضي فـي املنـزل

    إن وضع  سلكٍ أرضي في منزلك يؤدي إلى تسرب 

الشحنة الكهربائية إلى األرض بدالً من أن تنتقل 

إليك فـاحـرص علــى ذلك.

وعدم  الكهربائية   األجهزة  استخدام  إن سوء      

اتباع تعليمات الشركة املصنعة، يؤدي إلى حدوث 

حرائق نتيجــة لألسبــاب التاليــة :

حتميل  إن  الكهربائية،  األحمال  في  الزيادة   :  ً أوال

األسالك الكهربائية أكثر من طاقتها، وتركيب عدة 

أسالك  واستخدام  واحدة،  توصيلة  على  أجهزة 

رديئة يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة .

 ً إن كثيرا احلرارية،  األجهزة  :  سوء استخدام  ثانياً 

ئن استخدام األجهزة احلرارية  يُسِ البيوت  ربّات  من 

لذا  التدفئة،  وأجهزة  الكهربائية،  الكوَّاية  مثل   

هذه  وضع  وعدم  الشديد،  احلذر  مراعاة  يجب 

األجهزة احلرارية بالقـرب مـن املـواد سـريعــــــة 

االشتعـــال مثــل (الستـائـر والشــراشف) .

الكهربائية  أن اخلطوط  التوزيع يعني  : سوء  ثالثاً 

عليها  األحمال  توزيع  يتم  لم  منزلك  في  الثالثة 

بالتساوي     بتحميل خط أو خطني أكثرمن الثالث، 

الفيوزات اخلاصة بهذين  إلى احتراق  فإن هذا يؤدي 

فنــي  استـدعــاء  يتطلــب  وهذا  اخلطني، 

سـوء  عــن  مـانتــج  ليصلــح  مختـص 

االستخـدام .


