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ً بـأسطوانات الغاز االحتياطيــة  ٤- الحتتفظ أبدا
الفارغـة داخـل املنزل .

٥- استخدم األنابيب واملوصالت املعدنية  بدالً من 
الغــاز  أسطوانة  لوصل  املطاطية  اخلراطيم 

باملوقـــد .

واملوقد  الفرن  سالمة  من  وتـــأكد  افحص   -٦
وأخرى  فترة  بني  وصالتها  مع  املعدنية  واألنابيب 
غير  وأنهـا  الغــاز،  التسرب  أنهـــا  من  للتأكد 

مشققة أو تالفـة .

األسطــوانــة  صمــام  اغالق  من  تــأكـد   -٧
لفترة  وخاصــة  املنزل،  مـن  اخلــروج  قبـل 

طــويلة .

إذا شممت راحة غاز في منزلك قم مبا يلي :

أي  أو  والسجائــر  الثقـاب  أعــواد  تشعل  ال   -١
مصـدر حــراري آخــر .

٢- ال تشغـل أي مفاتيح كهربائية،  وقـم بفصل 
التيار الكهربـائي عـن املنزل من املصدر الرئيسي 

للتيار .

٣- اخـلِ املكان من جميع األشخـاص، وأبقهـم 
خارج البيت حتى يتبدد الغاز .

٤- أغلـق صمـام أمان الغـــاز بـإحكــــام .

النــوافـــذ  بفتح  املكــان  بتهويـــة  ـم  قـُ  -٥
واألبــواب .

إذا رأيت احلريق في منزلك والميكنك السيطرة 
عليه قم مبايلي :

١- اُخرج من البيت مع أفراد أسرتك متبعاً مسار 

أن  سبق  التي  الطوارئ  خطة  في  احملدد  اإلخالء 
وضعتها .

أو  ً مـن جـوالك  املـدني فـورا بالدفـاع  اتصل   -٢
مـن أحد بيوت اجليـران علــى رقــم الطــوارئ .

أو  مـال  عـن  بحثـاً  البيت  إلــى  ـُد  تع ال   -٣
مــواد  أيــة  أو  أليفـة  حيوانــات  أو  مستندات 
عــودتـك  هــذه  تكــون  فقــد  أخــرى، 

األخيــرة .

مالحظة هامة :-

      ينبغي على ربِّ األسرة أن يعرف أرقام الطوارئ، 
وأن يعلمها  أهله وأوالده، وأن يجعلها بالقرب من 
الدفاع  وخاصة  حفظها,  ليسهل  املنزل  هاتف 

املدنــي .

الغاز  صمامات  كل  تكون  أن  يجب  ملاذا   
من  مصنوعة  وأنابيبها  ووصالتها  وملحقاتها 
الصلب الغير قابل للصـدأ أو النحـاس األصفـر 

أو النحـاس األحمــر ؟

ويتعرض  قصفة،  مادة  املطاط  ألن  وذلك    
نسيجها للتلف. كما أنه عرضة للتمزق والقطع 
الغاز  ولتسرب  للتشقق  عرضة  وهو  بسهولة، 
وبالنسبة  فيه،  الضعيفة  املواضع  خالل  منها 
غيـر  أنــه  إال  معدن  أنه  من  بالرغم  لألملنيوم 
البتـروليـة،  الغـازات  مع  لالستخدام  صالـح 
وهـذا بسبب قابليته للتصـدع أيضاً أو لتسرب 

الغـاز .   

أسطـوانـات  وصـالت  مـن  تسرب  أي  فحدوث   
سـريـع  بالغـاز  بسرعـة  البيت  ميـأل  قـد  الغـاز 

مصادر  من  األسطوانات  في  املعبأ  الغاز  يُعد    
حيث  املنازل،  في  االستعمال  شائعة  الطاقة 
الطهي  ألغراض  واسع  نطاق  على  يستخدم 
األسطوانات  في  املعبأ  للغاز  ولكن  والتدفئة، 
منظمات  من  الغاز  فتسرب  أيضاً  مشكله 
التدفق والصمامات واملواسير والوصالت يشكل 
يختص  فيما  قلق  ومصدر  دائمة،   ً أخطارا
احلذر  توخي  فإن  لذلك  املنازل.  في  بالسالمة 
الفاصل  احلد  هو  السالمة  قواعد  اتباع  ومراعاة 
احلـد  وهـو  احلـــوادث،  ووقــوع  األمان  بني 
املـولــى.                                                                                      بإذن  واملوت  احلياة  بني  الفاصــل 
وفـي هــذه املطويــة بعض اإلرشادات املتعلقة 
بكيفية التعامل مـع أسطوانـات الغاز بطريقـة 
مـأمـونــة حتـى تتجنب احلـوادث الناجمة عـن 

إساءة استخدام هـذه األسطــوانـات .

مكــان  فـــي  الغـــاز  أسطـوانــة  ضـع   -١
حــرارة  عـن   ً وبعيـــدا التهوئــة،  جيد  ظليل 

الشمس املباشرة .

أو  لالشتعـال  القابلة  املـواد  التضـــع   -٢
االحتراق، كالـدهان أو اخلشب أو الـزيت أو الورق أو 
النفـايــات بـالقـرب من أسطـوانـــات الغــاز .

بالقرب  املطبخ  داخل  الغاز  أسطوانة  التضع   -٣
إلى  تؤدي  قد  املوقد  فحرارة  (الفرن).  املوقد  من 
ارتفاع درجة حرارة األسطوانة ومتدد الغاز داخلها، 
الغاز  تسرب  إلى  يؤدي  مما  الضغط  يزداد  وبذلك 
إصابة  محدثاً  يحترق  أو  ينفجر  أن  ميكن  بحيث 

لشخص ما .
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