
الليل؟ منتصف في وعائلتك أنت سيوقظك الدخان من لإلنذار جهازك هل

وعائلتك وجيرانك؟ تحمي نفسك كيف

الخاصة   (UL) عالمة  تحمل  الدخان من إنذار أجهزة بتركيب قم  •
اإلنذار  جهاز بأن (UL) عالمة  ُتعلِمك البوراتوريز.  أندرايتارز بمختبرات

وطنياً. بها المعترف السالمة وفقاً لمتطلبات تقييمه تم قد

واأليونية. الكهروضوئية الدخان،  من اإلنذار  أجهزة من نوعان هناك •
الدخان من اإلنذار أجهزة المنزل. في لالستخدام مناسب كالهما

بدون  تحترق التي الحرائق الكتشاف هي األكثر اعتماداً الكهروضوئية
اإلنذار من أجهزة وغرف الجلوس. غرف النوم في تحدث قد والتي لهب

الحرائق  الكتشاف اعتماداً األكثر هي األيونية الدخان
أو المطبخ في تحدث  قد التي  الملتهبة
تجمع متوفرة أجهزة أيضاً وهناك الكراج.
الكهروضوئية التكنولوجيتين ميزات بين

سواء. حدٍ على واأليونية

المنزل ليس في الدخان من لإلنذار واحد •  جهاز
ذلك في بما طابق، كل  على  جهازاً ب ركّ . كافياً

 15 مسافة على  جهازاً ضع  السفلي. الطابق 
من لمزيد المنامة. مناطق كافة من قدماً
كل في الدخان من  إنذار جهاز ب  ركّ السالمة،

أناس. فيها ينام غرفة

الدخان  من أجهزة اإلنذار تركيب يجب •
في وبالتفضيل الغرفة، سقف في
أقل مسافة على ليس ولكن وسطها،

تركيب  تم إذا الحائط. من 4 إنش من
الحائط، الدخان على اإلنذار من جهاز
ما تتجاوز مسافة على وضعه فيجب

السقف. من إنش و12 4 بين

الناتجة الوفيات كافة تحدث
الليل. في منتصف الحرائق عن
الدخان من اإلنذار  جهاز يعتبر
قيمة األكثر الوحيدة األداة
تملكها قد التي الحياة إلنقاذ

منزلك. في

من يمكن تشغيله الذي الدخان من اإلنذار جهاز  سيخفض
تقريباً. في حريق، بالنصف وفاتك احتمال

دخاناً  أن  إلى والتنبيه الكتشاف الدخان من اإلنذار أجهزة ُصممت
سيوقظك المبكر اإلنذار الهواء. في موجود مميتاً ساكناً لكن

من للنجاة  خطتك لتنفيذ وقتاً ويعطيك وعائلتك، أنت 
الحريق.

من  إنذار جهاز منزل  100 من   97 يملك  بينما  
الحماية  المنازل هذه %33 من تفتقد الدخان،

الدخان من لإلنذار أجهزتها ألن الحريق ضد
تعمل. ال

في  الدخان من اإلنذار يخفق جهاز عندما
وجود عدم إلى هذا  يرجع ما  ً كثيرا العمل،
ينزع األحيان، من كثير في فيه. بطاريات
فيها االتصال  يقطعون أو البطاريات الناس
يسببه بخار الذي المزعج لتجنب تشغيلها

الحمام أو الطهي.

تمت التي من الدخان اإلنذار أجهزة
وكذلك عائلتك تعرض  إعاقتها

للخطر. جيرانك

نيويورك مدينة المطافئ، إدارة
الحرائق من السالمة بشأن التثقيف

الدخان من اإلنذار  أجهزة
الكربون أكسيد وأول

الدخان تنقذ من اإلنذار  أجهزة
الناس من العديد حياة

الكربون أكسيد أول من اإلنذار  أجهز
الناس حياة العديد من تنقذ
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الدخان تنقذ من اإلنذار  أجهزة
الناس من العديد حياة

إنذار صفارة تنطلق عندما أفعل أن يجب ماذا
الكربون؟ أكسيد أول عن الكشف جهاز

معظم هادئاً. أبقَ شيء، كل وقبل أوالً لإلنذار صوتاً، جهازك إذا أطلق
أكسيد أول لكشف اإلنذار  جهاز تنشيط عن الناتجة المواقف
ً لمشكلة مبكرا تنبيهاً تشكل ولكنها للحياة، مهددة الكربون ليست
الكربون أكسيد أول عن  للكشف اإلنذار أجهزة صممت محتملة. 
ستطلق الحياة. ً على مباشرا ً تهديدا هناك أن يكون قبل صوتاً لتطلق
إذا كانت أو ضعيفة البطارية تكون عندما صوتاً أيضاً اإلنذار صفارة

التشغيل. مختلة الوحدة

وأفراد أنت اإلطالع حسن تكون أن عليك وسالمتك، بالك لراحة
اإلنذار:   صفارة صوت نمط على عائلتك

أو التشغيل في االختالل إشارة أو الضعيفة البطارية صوت  سيكون
بعض  في ثانية.   60 إلى   30 كل  واحدة  "سقسقة" شكل على اإلنذار
أحمر ضوء نموذجي نحو بصري، وعلى أيضاً مؤشر ُيوجد قد الموديالت،

.Service خدمة Battery أو كبطارية مصنف ومضي

صفارات قصيرة  أربع نمطاً من الكربون أكسيد أول إنذار جهاز سيطلق
عند  الوحدة واجهة على ومضي أحمر ضوء أيضاً هناك .ٍ ثوان  5 كل

الكربون.  أكسيد أول اكتشاف

الكربون: أكسيد أول إنذار جهاز تنشيط تم إذا
الضبط/ إعادة زر على بالضغط اإلنذار صفارة بإسكات  قم •

اإلسكات.
النوافذ. بفتح السكنية الفسحة أو المنزل بتهوية قم •

المشابهة  األعراض من أفراد العائلة أي من يعاني كان إن لترى •تحقق
باإلنفلونزا.

مكان آمن. إلى األسرة أفراد بترحيل وقم 911 بـ • اتصل

التالية: المعلومات لتوفير ً مستعدا كن ،911 االتصال بـ عند

عنوانك. •

المشابهة    األعراض من األسرة أفراد من أيّ يعاني كان •  إذا
باإلنفلونزا.

 ً كان مجهزا إذا على الكاشف، أكسيد الكربون أول • قراءة مستوى
رقمي. بعرض

 24 فترة خالل الكربون أكسيد أول إنذار صفارة تنشيط أعيد إذا
عن  أكثر التحقق يجب الطلق. الهواء إلى 911 وانتقل بـ اتصل ساعة،
لمعاينة مؤهل  أجهزة بتقني اتصل الكربون. أكسيد أول  مصدر
في محتمل اختالل أي الوقود إليجاد تدار بحرق وأدواتك التي أجهزتك

التشغيل.
أول إنذار صفارة بإطالق يتسبب قد التالية المنزلية المواد لبخار ض التعرّ
بعيداً المواد هذه تخزين واستخدام من خاطئ. تأكد نحو على الكربون أكسيد
تهوية ذات فسحة في أو أول أكسيد الكربون عن للكشف لإلنذار جهازك عن
الروائح القوية، العطور الشعر، رش طالء الدهان، مخفف الدهان، مرضية.
المنزلي التنظيف أو مذيبات ايروسول، أو الموصولة بالقابس للهواء المنعشة

مثل الصنوبر. بالروائح القوية

فتحة تهوية دون مواقد الغاز
التكاليف المنخفض تركيبها  بسبب الغاز شعبية مواقد تكتسب
بفتحة أو تهوية فتحة دون الغاز مواقد نسبياً. والسهل والمريح

تنتشر  مداخن. أو بأنابيب  متصالً مصرفاً تتضمن ال طليقة تهوية 
جدار ضمن في الهواء الكربون أكسيد أول فيها المحروقة بما الغازات

منزلك.

الغاز باستخدام مواقد المرتبطة الصحية األخطار إلى استناداً
غير قانوني المواقد هذه تركيب يعتبر تهوية، فتحة الخالية من

مدينة نيويورك. في

الناس! من حياة العديد تنقذ الكربون أكسيد أول عن والكشف من الدخان أجهزة اإلنذار

من لإلنذار جهازك صيانة كيفية
الكربون أكسيد أول ولكشف الدخان

مرة  األقل على اختبار) أزرار لها (صفارات اإلنذار اإلنذار صفارات اختبر
طويلة بطاريات لإلنذار جهازك  يستخدم كان  إذا حتى  الشهر، في

المنزل. بكهرباء يدار أو األمد

عند  والخريف الربيع في السنة،  في  مرتين البطاريات استبدل 
استبدل وقت ساعتك، تغيير (عند الصيفي. الوقت ومن إلى التغيير

بطاريتك).

البطارية أن إلى تنبيه  هو اإلنذار جهاز  من "سقسقة" صادر صوت
.ً فورا البطارية استبدل ضعيفة.

اإلنذار. أجهزة فوق ً أبدا تدهن ال •

بتنظيفها  أو عنها الغبار بإزالة بانتظام اإلنذار أجهزة  نظف •
كهربائية. بمكنسة

األقل. على سنوات كل 10 الدخان اإلنذار من أجهزة استبدل •

إلى  5 كل الكربون أكسيد أول عن للكشف اإلنذار استبدل أجهزة •
سنوات. 7

عن والكشف الحريق من اإلنذار الوحيدة ألجهزة  الوظيفة
إنذار. صوت إطالق هي أكسيد الكربون أول

للنجاة خطة على ن والتمرّ بتطوير  قم
الثمين. الوقت هذا الستخدام
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الليل؟ منتصف في وعائلتك أنت سيوقظك الدخان من لإلنذار جهازك هل

وعائلتك وجيرانك؟ تحمي نفسك كيف

الخاصة   (UL) عالمة  تحمل  الدخان من إنذار أجهزة بتركيب قم  •
اإلنذار  جهاز بأن (UL) عالمة  ُتعلِمك البوراتوريز.  أندرايتارز بمختبرات

وطنياً. بها المعترف السالمة وفقاً لمتطلبات تقييمه تم قد

واأليونية. الكهروضوئية الدخان،  من اإلنذار  أجهزة من نوعان هناك •
الدخان من اإلنذار أجهزة المنزل. في لالستخدام مناسب كالهما
بدون  تحترق التي الحرائق الكتشاف هي األكثر اعتماداً الكهروضوئية
اإلنذار من أجهزة وغرف الجلوس. غرف النوم في تحدث قد والتي لهب
الحرائق  الكتشاف اعتماداً األكثر هي األيونية الدخان
أو المطبخ في تحدث  قد التي  الملتهبة
تجمع متوفرة أجهزة أيضاً وهناك الكراج.
الكهروضوئية التكنولوجيتين ميزات بين

سواء. حدٍ على واأليونية

المنزل ليس في الدخان من لإلنذار واحد •  جهاز
ذلك في بما طابق، كل  على  جهازاً ب ركّ . كافياً

 15 مسافة على  جهازاً ضع  السفلي. الطابق 
من لمزيد المنامة. مناطق كافة من قدماً
كل في الدخان من  إنذار جهاز ب  ركّ السالمة،

أناس. فيها ينام غرفة

الدخان  من أجهزة اإلنذار تركيب يجب •
في وبالتفضيل الغرفة، سقف في
أقل مسافة على ليس ولكن وسطها،
تركيب  تم إذا الحائط. من 4 إنش من
الحائط، الدخان على اإلنذار من جهاز
ما تتجاوز مسافة على وضعه فيجب

السقف. من إنش و12 4 بين

الناتجة الوفيات كافة تحدث
الليل. في منتصف الحرائق عن
الدخان من اإلنذار  جهاز يعتبر
قيمة األكثر الوحيدة األداة
تملكها قد التي الحياة إلنقاذ

منزلك. في

من يمكن تشغيله الذي الدخان من اإلنذار جهاز  سيخفض
تقريباً. في حريق، بالنصف وفاتك احتمال

دخاناً  أن  إلى والتنبيه الكتشاف الدخان من اإلنذار أجهزة ُصممت
سيوقظك المبكر اإلنذار الهواء. في موجود مميتاً ساكناً لكن

من للنجاة  خطتك لتنفيذ وقتاً ويعطيك وعائلتك، أنت 
الحريق.

من  إنذار جهاز منزل  100 من   97 يملك  بينما  
الحماية  المنازل هذه %33 من تفتقد الدخان،

الدخان من لإلنذار أجهزتها ألن الحريق ضد
تعمل. ال

في  الدخان من اإلنذار يخفق جهاز عندما
وجود عدم إلى هذا  يرجع ما  ً كثيرا العمل،
ينزع األحيان، من كثير في فيه. بطاريات
فيها االتصال  يقطعون أو البطاريات الناس
يسببه بخار الذي المزعج لتجنب تشغيلها

الحمام أو الطهي.

تمت التي من الدخان اإلنذار أجهزة
وكذلك عائلتك تعرض  إعاقتها

للخطر. جيرانك

نيويورك مدينة المطافئ، إدارة
الحرائق من السالمة بشأن التثقيف

الدخان من اإلنذار  أجهزة
الكربون أكسيد وأول

الدخان تنقذ من اإلنذار  أجهزة
الناس من العديد حياة

الكربون أكسيد أول من اإلنذار  أجهز
الناس حياة العديد من تنقذ
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الدخان تنقذ من اإلنذار  أجهزة
الناس من العديد حياة

إنذار صفارة تنطلق عندما أفعل أن يجب ماذا
الكربون؟ أكسيد أول عن الكشف جهاز

معظم هادئاً. أبقَ شيء، كل وقبل أوالً لإلنذار صوتاً، جهازك إذا أطلق
أكسيد أول لكشف اإلنذار  جهاز تنشيط عن الناتجة المواقف
ً لمشكلة مبكرا تنبيهاً تشكل ولكنها للحياة، مهددة الكربون ليست
الكربون أكسيد أول عن  للكشف اإلنذار أجهزة صممت محتملة. 
ستطلق الحياة. ً على مباشرا ً تهديدا هناك أن يكون قبل صوتاً لتطلق
إذا كانت أو ضعيفة البطارية تكون عندما صوتاً أيضاً اإلنذار صفارة

التشغيل. مختلة الوحدة

وأفراد أنت اإلطالع حسن تكون أن عليك وسالمتك، بالك لراحة
اإلنذار:   صفارة صوت نمط على عائلتك

أو التشغيل في االختالل إشارة أو الضعيفة البطارية صوت  سيكون
بعض  في ثانية.   60 إلى   30 كل  واحدة  "سقسقة" شكل على اإلنذار
أحمر ضوء نموذجي نحو بصري، وعلى أيضاً مؤشر ُيوجد قد الموديالت،

.Service خدمة Battery أو كبطارية مصنف ومضي

صفارات قصيرة  أربع نمطاً من الكربون أكسيد أول إنذار جهاز سيطلق
عند  الوحدة واجهة على ومضي أحمر ضوء أيضاً هناك .ٍ ثوان  5 كل

الكربون.  أكسيد أول اكتشاف

الكربون: أكسيد أول إنذار جهاز تنشيط تم إذا
الضبط/ إعادة زر على بالضغط اإلنذار صفارة بإسكات  قم •

اإلسكات.
النوافذ. بفتح السكنية الفسحة أو المنزل بتهوية قم •

المشابهة  األعراض من أفراد العائلة أي من يعاني كان إن لترى •تحقق
باإلنفلونزا.

مكان آمن. إلى األسرة أفراد بترحيل وقم 911 بـ • اتصل

التالية: المعلومات لتوفير ً مستعدا كن ،911 االتصال بـ عند

عنوانك. •

المشابهة    األعراض من األسرة أفراد من أيّ يعاني كان •  إذا
باإلنفلونزا.

 ً كان مجهزا إذا على الكاشف، أكسيد الكربون أول • قراءة مستوى
رقمي. بعرض

 24 فترة خالل الكربون أكسيد أول إنذار صفارة تنشيط أعيد إذا
عن  أكثر التحقق يجب الطلق. الهواء إلى 911 وانتقل بـ اتصل ساعة،
لمعاينة مؤهل  أجهزة بتقني اتصل الكربون. أكسيد أول  مصدر
في محتمل اختالل أي الوقود إليجاد تدار بحرق وأدواتك التي أجهزتك

التشغيل.
أول إنذار صفارة بإطالق يتسبب قد التالية المنزلية المواد لبخار ض التعرّ
بعيداً المواد هذه تخزين واستخدام من خاطئ. تأكد نحو على الكربون أكسيد
تهوية ذات فسحة في أو أول أكسيد الكربون عن للكشف لإلنذار جهازك عن
الروائح القوية، العطور الشعر، رش طالء الدهان، مخفف الدهان، مرضية.
المنزلي التنظيف أو مذيبات ايروسول، أو الموصولة بالقابس للهواء المنعشة

مثل الصنوبر. بالروائح القوية

فتحة تهوية دون مواقد الغاز
التكاليف المنخفض تركيبها  بسبب الغاز شعبية مواقد تكتسب
بفتحة أو تهوية فتحة دون الغاز مواقد نسبياً. والسهل والمريح

تنتشر  مداخن. أو بأنابيب  متصالً مصرفاً تتضمن ال طليقة تهوية 
جدار ضمن في الهواء الكربون أكسيد أول فيها المحروقة بما الغازات

منزلك.

الغاز باستخدام مواقد المرتبطة الصحية األخطار إلى استناداً
غير قانوني المواقد هذه تركيب يعتبر تهوية، فتحة الخالية من

مدينة نيويورك. في

الناس! من حياة العديد تنقذ الكربون أكسيد أول عن والكشف من الدخان أجهزة اإلنذار

من لإلنذار جهازك صيانة كيفية
الكربون أكسيد أول ولكشف الدخان

مرة  األقل على اختبار) أزرار لها (صفارات اإلنذار اإلنذار صفارات اختبر
طويلة بطاريات لإلنذار جهازك  يستخدم كان  إذا حتى  الشهر، في

المنزل. بكهرباء يدار أو األمد

عند  والخريف الربيع في السنة،  في  مرتين البطاريات استبدل 
استبدل وقت ساعتك، تغيير (عند الصيفي. الوقت ومن إلى التغيير

بطاريتك).

البطارية أن إلى تنبيه  هو اإلنذار جهاز  من "سقسقة" صادر صوت
.ً فورا البطارية استبدل ضعيفة.

اإلنذار. أجهزة فوق ً أبدا تدهن ال •

بتنظيفها  أو عنها الغبار بإزالة بانتظام اإلنذار أجهزة  نظف •
كهربائية. بمكنسة

األقل. على سنوات كل 10 الدخان اإلنذار من أجهزة استبدل •

إلى  5 كل الكربون أكسيد أول عن للكشف اإلنذار استبدل أجهزة •
سنوات. 7

عن والكشف الحريق من اإلنذار الوحيدة ألجهزة  الوظيفة
إنذار. صوت إطالق هي أكسيد الكربون أول

للنجاة خطة على ن والتمرّ بتطوير  قم
الثمين. الوقت هذا الستخدام
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Michael R. Bloomberg, Mayor 
Nicholas Scoppetta, Commissioner 
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