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يتالئم مع متطلبات أقسام املنزل مـن التيـار الكهربائي .
كهـرباء  لشبكــة  إضـافيـة  متـديـدات  إجـراء  عـدم   -٢

ـِن قِبـــل فني مختص . املنزل إال مـ
الكهـربـاء  لـوحـــة  شعيــرات  استبدال  عــدم   -٣

بـأخـرى أكثـر سمكـاً منهـا .
لشبكـة  الالزمــة  الـدوريــة  الصيـانـة  إجـراء   -٤
ـن  مِ ومقـابـس  مفاتيـح  مـن  وملحقـاتهـا  الكهـربـاء 

قِبــل فنــي مختص .
٥- عدم حتميل التيار الكهربائي فـوق طاقته لتشغيل عدة 

أجهزة كهربائية في مأخذ واحد .
على  يصعب  أماكن  في  الكهربائية  املقابس  تركيب   -٦
األجهزة  ووضع  بها،  والعبث  إليها  الوصول  االطفال 

الكهربائية في أماكن بعيدة عن متناول أيدي األطفال .
منزلية  بأعمال  القيام  عند  الكهربائي  التيار  قطع   -٧

تتطلب ذلك كغسل اجلدران واألسقف واألرضيات .
٨- عدم متديد االسالك الكهـربائيـة بـالقـرب مـن مصـدر 

احلرارة كـاألفـران واملـدافـئ .
استدعاء  يجب  كهربائية  أعطال  حدوث  حالة  في   -٩

اخملتصني، وعدم محاولة إصالحها بـدون إملام .
االنتهاء  بعـد  الكهـربائية  األجهـزة  جميع  إطفـاء   -١٠

مـن استخدامها، وعدم تركها من دون مراقبـة .
١١- عدم متـديـد األسالك الكهـربـائيـة حتت األثـــاث .

التـأكـد مـن معـرفـة تعليمــات التشغيل لكــل   -١٢
جهـــاز كهـربـائــي قبـــل استخدامـه .

وذلك  السـاكنـة،  الكهـربـاء  مـن  التخلـص   -١٣
بتفـريغهـا فـي األرض عن طريق مايسمى بالتأريض .

١٤- عـدم تشغيــل أي مصــدر كهـربـائــي فـي حـالة 
االشتبـاه بتسـرب الغـاز .

١٥- فصل األجهزة الكهربائيـة عنـد تنظيفهـا أو نقلهـا 
مـن مكان آلخـر .

حادث وعبرة :
   وقع حادث في بيت يتكون من طابقني، وكان احلريق في 
الطابق  في  نائمون  األسرة  أفراد  وجميع  األرضي،  الطابق 
العلوي، وعند شعور األب بالدخان وحرارة النار واملكان قام 
ابنائه، واجته هارباً بهم  على عجل وأيقظ زوجته  وبعض 
إلى سطح املنزل ولكنه وجد الباب مغلقاً واليوجد عليه 

مفتاح فاضطر إلى النزول وسط النار هاربا إلى الشارع .
سبب احلادث : 

   ترك الدفاية الكهربائية في حالة تشغيل طوال الليل 
سبب  ممــا  األرضي  الدور  في  اجمللس  كنب  من  وبالقرب 
الكنبـة  إلــى  اإلشعـاع  بـواسطــة  احلـرارة  انتقـال 
الـدخان  املنزل، وكذلك  احلـريـق فـي  وانتشار  وإشعـالها 

الكثيف فـي جميع أرجـاء املنزل .
النتيجة :

١- إصابة صاحب املنزل وبعض أسرته بحروق مختلفة.
٢- وفاة بعض أبنائهِ الذين نسيهم داخل املنزل اختناقاً .

العبرة :
طـوال  تشغيل  حـالـة  فــي  الـدفـايـة  تـرك  عـدم   -١
يصدر  أن  طبيعتــه  مــن  آخــر  جهـــاز  أي  أو  الليـل، 
حرارة أو أشعة حتى التكون النتيجة كما رأيتم وقرأتـم .      
٢- تصـرف صـاحب املنـزل بـاستعجـال وارتبـاك وتـوتـر 
كـان  إذ   . اختناقاً  فماتـوا  أبنـائهِ  بـاقـي  إيقـاظ  أنسـاهُ 

يلــزمـه الهــدوء وربــاطـة اجلـأش .
عليـه  مفتـاح  وجـود  وعـدم  السطـح،  بـاب  إغــالق   -٣
مما  النار  من  هـروبـاً  النـار  وسط  إلـى  األسـرة  بنزول  أدى 
هذه  ملثل  هناك خطة  كانت  فلو  بحروق.  بعضهم  أصاب 
لم  ورمبـا  أخـف،  اإلصـابـة  لكانت  الطارئة  احلاالت 

يصبهـم شيء .
٤- عدم وجود جهاز كاشف للدخان كان سبباً في تأخير 
احلادث،  من  متأخرة  مراحل  في  إال  حريق  بوجود  التنبيه 
متى  والندري  جنهلها  التي  الطارئة  األمور  هذه  فلمثل 
في  الدخان  كشف  أجهزة  توفير  علينا  يجب  تباغتنا 

املمرات والصاالت واملطابخ والغــرف .
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   إن اإلهمال أو العبث باسطوانات الغاز ينتج عنه الكثير 
لهم  اجملاورين  أو  األسرة  بأفـراد  تؤدي  قد  التي  اخملاطر  من 

للخطر، وللـوقـايـة من حوادث الغاز يجب اتباع التالي :-
١- اختيار مكـان لالسطـوانــات .

تعريضها  وعدم  الغاز،  متديدات  سالمة  من  التأكد   -٢
للحرارة أو العوامل اجلوية التي تسبب إتالفها.

نظافتها  مـن  والتأكـد  واألفـران،  املـواقـد  فحص   -٣
وعـدم انسداد منافـذ الغـاز فيها .

٤- غَلــق مفاتيح الغـاز مـن املوقـد واالسطـوانـة بعـد 
االنتهـــاء مـن استخدامهما .

٥- تـــركيب كــاشف تسـرب الغـــاز .
U;Ï÷¬iç∏\;kÊÁá’\;oÄ\Êt

  تكمن خطورة الزيوت املشتعلة عندما تُترك على املوقد، 
وانشغال ربّة املنزل عنه بأعمال أخرى، ولهذا يجب مراعاة 

التالي لتجنب مخاطـرهـا .
١- عـدم تـرك الزيت على املوقد واالنشغال بعمــل آخـر .

٢- التنظيف الـدائـم للـزيوت املنسكبـة على املوقد .
حوادث السقوط : 

حوادث  كثرة  املنزل  في  للنظر  الالفتة  األشيـاء  من    
يجب  الظاهـرة  تلك  مـن  وللحد  األطفـال،  سقـوط 

مـراعـاة التـالـي :
١- مراقبة األطفال عند لعبهم، وتهيئة أماكن آمنة لهم 
٢- عـدم تـرك الطاوالت أو املقاعد بالقـرب من الشرفات .

٣- عدم استخدام أرضيات ملساء في املنزل ألنها تسبب 
اإلنزالق .

٤- وضع حـواجـز منـاسبة علـى الشـرفـات والشبـابيك 
التي يَعتـاد األطفـال النظـر منهـا للخـارج .
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من  متنع  مناسبة  أبواب  توجد  الظاهرة  هذه  من  للحد    
حدوث هذا اخلطر، ونزع مفاتيح تلك األبواب حتى اليغلق 
األطفالُ األبوابَ على أنفسهم، وبالتالي يتعرض األطفال 
يؤثر على صحتهم. كما توجد  الذي قد  الشديد  للخوف 
بعض األبواب ذات األطراف احلادة التي تسبب لهم اجلروح 
ذات  أبواب  استخدام  يجب  لذا  بها،  عبثهم  حالة  في 

مواصفات آمنة .

;;U;ÏË’áfi∏\;k] æfi∏\Â;ÏÁÖç¢\;k\ÅËe∏]d;€⁄âi’\;oÄ\Êt
    يُعتبر التسمم باملنظفات واملبيدات احلشرية املوجودة 
نع ترك تلك األدوات  في املنازل من أكثر احلواث شيوعاً، لذا ميُ
في متناول أيدي األطفال، واتباع الطرق السليمة بتخزينها 
في مكان آمن في املنزل بحيث التصل إليه أيدي األطفال، 
تلك  فبعض  عقباه.  حتمد  ماال  ذلك  عن  الينجم  وحتى 
املبيدات واملنظفات يسبب اإلختناق والبعض األخر يسبب 
في  بحفظها  منها  الوقاية  إجراءات  وتتلخص  اإلغماء، 
واحلرارة  الرطوبة  مصادر  عن  وبعيدة  مغلقة،  أماكن 
واللهب، وارتداء املالبس الواقية عند التعامل معها، وعدم 
دخول الغرف املرشوشة باملبيدات إال بعد مرور فترة األمان 
مع  التتفاعل  حتى  بعضها  مع  خلطها  وعدم  الالزمة، 

بعضها .
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    غالباً ماتستخدم ربّة املنزل أثناء قيامها بأعمال منزلية 
والدبابيس  واملشارط  كاإلبر  صغيرة  حادة  أدوات  مختلفة 
تترك  آخر  ونتيجة النشغالها بعمل  والسكاكني وغيرها، 
أو   ً وخزا تسبب  مما  األرضية  على  مكانها  في  األدوات  تلك 
جرحاً للكبار والصغار أو يحملها األطفال فيؤذوا أنفسهم 
األشياء،  تـلك  رفـع  املنـزل  ة  ـَّ رب علـى  يجب  فلـذا  بها. 
بعـد  إليهـا  تُعـاد  بحيث  لهـا  أمـاكـن  وتخصيص 

االنتهـاء مــن استخدامهـا .
U;ÏË’áfi∏\;k]Á] fi’\;oÄ\Êt

    تَستخدم األسر في حياتها مواد مختلفة وينتج عن هذا 
التحلل  سريع  ماهو  منها  متنوعة  نفايات  االستخدام 
فينبعث منها روائح كريهة جتذب بعض احلشرات املؤذية. 
يجعلها  قد  املواد  هذه  لبعض  السريع  التحلل  أن  كم 
يتولد  أن  املمكن  من  أنه  حيث  الذاتي  لالشتعال  عرضة 
عنها بكتيريا وفطريات تسبب ذلك االشتعال، ولهذا يجب 
ً بأول  على ربّة املنزل التخلص من جميع تلك النفايات أوال
في حاوية خاصة لها، وعدم تركها تتراكم وتسبب اخلطر .

U;ÿáfi∏\;∫;Ö]qâ’\;oÄ\Êt
    قـد يكون من بني أفراد األسرة من ميارس عادة التدخني، 
ثم  مشتعلة  السيجارة  يتركون  انتباه  عدم  حلظةِ  وفي 
أنها  منهم  ظناً  املنزل  وسط  في  يرمونها  أو  ينسونها 
الميكن أن تُسبب في حدوث حريق مما قد يحدث منها ماال 

ميارسون  الذين  األسرة  أفراد  على  يجب  لذا  عقباه.  حتمد 
عادة التدخني أن ال يستهينوا  بتلك السجائر، واليرمونها 
بعـد االنتهاء منها بـل يضعـونهـا فـي حـاويـات خاصـة 

بها حتـى يتم درء خطرها .
U;g]Œm’\;Ä\Ê¡^;oÄ\Êt

َّة املنزل أثناء قيامها بالطبخ أعواد الثقاب،      تَستخدم رب
وتلجأ بعض ربّات البيوت إلى رمي عود الثقاب بعد إشعال 
أعواد  علبة  يتركن  منهن  والبعض  تطفئه،  أن  دون  املوقد 
الثقاب في متناول أيدي األطفال مما قد يسبب ذلك وقوع 
األعواد  هذه  رمي  البيوت عدم  ربّات  على  يجب  لذا  حريق. 
عند استخدامها إال بعد إطفائها، وعدم تركها في متناول 

أيدي األطفال .
U;ÏÁÊ‚i’\;ÔÊà;Öö]¶

    فــي أيــام البـــرد الشـديـد ولياليــــه تـقـوم بعض 
يقلل من كمية   بإحكام مما  التهوية  بإغالق مصادر  األسر 
وإذا  احملصـورة،  األجـواء  هـذه  مثـل  فـي  األكسجني 
بالبتـرول   ) تعمـل  التـي  املتنقـلة  املدافــئ  استخدمت 
املـوجـودين  فـــإن   ( الفحــم  ــ  الغـاز  ــ  الكيـرو سني 
بهـــذا  أن يشعـروا  دون  للمـوت خنقـاً  يتعـرضـون  قـد 
اخلطـــر الـــذي يبـــدأ تــدريجيـاً حتـــى االختنـــاق . 
التهـويـة فـي مثـل  لــذا يجب أن ال يتـم غلـق مصادر 
تلك الظـروف . بـل يجب السمـاح لألُكسجني بالتجـدد 

حتــى ال يحـدث هذا االختنــاق .
U;ÏË]dÖ‚“’\;oÄ\Ê¢\

  ميكن تلخيص حوادث أخطار الكهرباء في ستـة أسباب :
١- ســوء التمــديـــدات الكهــربـائيـــة .

٢- حتميـــل التيـــار الكهـــربــائـي فـوق طاقته .
٣- اجلهـــل واإلهـمـــال .

٤- عبث األطـفـــال .
٥- ترك األجهزة الكهربائية في وضع تشغيل ملدة طويلة 

بـدون انتباهٍ لهـا .
٦- الكـهـــربـاء الساكنة ( عدم التـأريـــض ) .

فـي  الكهربـاء  أخطـار  مـن  الوقـايـة  طـرق  تتلخـص 
املنـازل مبـايـلـي :

شبكة  تصميم  عند  املعتمدة  املواصفات  ١-اتباع 
التمديدات الكهربائية، والتأكد من تنفيذها صحيحةً مبا 


