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المـة رافقتك السَّ
                فـي حلِّك وتـرحـالك ..

١- االنعطــاف بـالسيـارة إلى ميني الطريق .

. ً ٢- أوقف محـرك السيـارة فورا

٣- إخــراج جميـع الـركــاب، وإبعادهم عن منطقة اخلطر .

٤- حــاول إطفاء النيران دون أن تعرض نفسك للخطر .

٥- إذا كان هناك تسرب للوقود واشتعلت فيه النيران ابدأ بإطفائه .

٦- إذا لـــم تتوافـــر لديك طفايـة حريـق استعـن بـالـرمل .

٧- إذا كان سبب اشتعال النار التماس كهربائي فإن إيقاف احملرك وفصـل 
البطارية يساعدان فـــي السيطـرة على النيران .

٨- إذا كان احلريق بسيطاً، وتكمنت مــن إطفائه فـال تعجل على تشغيل 
محرك السيارة حتى تبـرد، ويتـم تغيير التـالـف الـذي تعرض للحريق .

٩- في حالة عدم التكمن  من السيطرة علـى احلريق اطلب املساعدة من 
رجال الدفاع املدني علـى هاتـف الطـوارئ قطر ( ٩٩٩ ) السعودية (٩٩٨).

مالحظة هامة :  التنس دائماً أن تعليمات وإرشـــادات اإلدارة العامة للدفاع 
املدني جتنبك بإذن املولى الكثير مـــن األخطـار، وليكن شعـارنـا دائمـاً
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بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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يسهل  مكان  في  ووضعها  صاحلة،  حريق  بطفاية  االحتفاظ 
الوصول إليه وقت الضـرورة .

الصيـانـة الـدوريـة للتوصيـالت الكهـربائيـة .

العنـايـة الـدائمـة بالصيـانـة، والنظـافـة العـامة للسيارة .

جتنب التدخني فـي السيارة، والتخلـص مــن بقـايـاه دوماً .

وبخاصـة  التشغيـل،  وضـع  فــي  السيارة  مفتــاح  تـرك  عـدم 
أثنـاء اخلـروج منهـا .

االنتبـاه لـدرجـة احلـرارة الـزائـدة الغيـر طبيعيـة فـي السيارة .

وضع غطاءٍ من البالستيك أو مادة عازلة فوق أسالك البطـاريــة .

التأكـد مـن سالمة توصيالت الـوقـود، وعـدم حدوث ضــــررٍ بها .

عـدم تـرك األطفـال وحـدهـم داخـل السيارة .

ترك العبوات والعلب الغـازيـة والسائلة املضغوطة, وخاصـة عندما تكون 
السيارة في الشمس .

إطفـاء السيـارة، وتـرك التدخني أثنـاء تـزويـدهـا بـالوقـود .

إجـراء فحـص دوري بصفـة يـوميـة .
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االلتماس الكهربائي في األسالك والتمديدات الكهربـائية في السيارة .

الشـرر وأغلـب األحيـان يـكـون من محرك السيارة .

األجـزاء الساخنـة مــن أنـابيب العادم .

احلـرارة الـزائـدة لإلطـارات والفـرامل .

الشـرر النـاتـج عـــن االحتكـاك أثنـاء التصادم .

اإلهـمـال والتدخني داخل السيارة وأثناء القيادة . 
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١- التـأكد من مستوى زيت املوتور .

٢- فحص مستـــــــوى زيت الكلتش .
٣- فحص مستـوى زيت الفرامل .

٤- التـأكـد مــن منسوب املياه في خزان الراديتير ومساحـات الـزجـاج .
٥- التـأكـد مــن ضغط الهـواء داخـل اإلطارات .
٦- التـأكـد مـن سالمة عمل اإلشارات الضوئية .
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وضغط  املـوتـور،  صـوت  ومـالحظـة  السيـور،  سالمـة  مـن  التـأكـد   -٧

توقيت احملرك كل ( ١٥٠٠٠ كم ) .
٨- استبدال شمـاعات االحتـراق كل ( ١٥٠٠٠ كم ) .

٩- التأكد من سالمة خزان زيت السيارة، وتغيير زيت وفلتر احملرك كل 
(٣٠٠٠ كم).

١٠- تنظيف فلتــر الكـاربـريتـر كل ( ٦٠٠ كم ) .
١١- فحص خـراطيـم الـراديتير، واملكيف كل ( ١٥٠٠٠ كم ) .

فـــــي  واألضـواء  العـدادات،  سالمـة  مــن  التـأكـد   -١٢
السيارة .

كل  الزيت  مستوى  ومعاينة  السرعة،  تغيير  ذراع  فحص   -١٣
. ً (٧٠٠٠ كم ) أو كل (١٢) شهـرا

١٤- فحص خزان وأنابيب توصيل الوقود كل ( ٢٠٠٠٠كم ) .
١٥- التأكد من سالمـة مانع الصدمات وسبرجنات السيارة كل 

(١٥٠٠٠ كم) .   


