
يهدف إشعار إغالق الباب إلى توفير تذكير واضح ومرئي لسكان المبنى بأهمية إغالق كل باب عندما يخرج المرء من الشقة والمبنى أثناء الحريق. يعمل إغالق هذه األبواب على السيطرة على الحريق والدخان داخل الشقة، والمساعدة 
في عمليات مكافحة الحرائق ومنع الدخان من دخول الساللم التي قد يحتاج سكان المبنى إليها لإلخالء.

حافظ على إغالق أبواب الشقة وساللم الدرج في جميع األوقات األخرى.

في حاالت الحريق، أغلق كل األبواب خلفك!
المبنى. بعيًدا عن ممرات وساللم  والدخان  الحريق  اجعل 

ومنزلك! جيرانك  احم 
 القانون اإلداري لمدينة نيويورك
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متطلبات النشر والطباعة في المناطق المشتركة كما هو مذكور في القاعدة 
§ 06-401 دليل التأهب للحرائق والطوارئ وقائمة المراجعة واإلشعارات

يجب أن يكون كل إشعار إغالق للباب: 

)أ( متشابه إلى حد كبير من حيث الشكل مع نموذج اإلشعار هذا ويتضمن جميع المعلومات الواردة في نموذج اإلشعار هذا؛ 

)ب( مطبوع على ورقة من جانب واحد مؤطرة تحت غطاء زجاجي شفاف أو مغلفة بدعامة ثابتة ومصممة لتثبيتها بواسطة جهاز أو مادة الصقة، أو مطبوع على ملصق 
فينيل غير المع ذو ظهر الصق ال يقل عن ثالثة )3( ميل في السمك، باستخدام الطباعة الحرارية أو طباعة الشاشة أو تقنية طباعة مقاومة للماء دائمة أخرى؛ 

)ج( أال يقل حجمه عن اثنين وثالثة أرباع )2¾( بوصة مضروب في اثني عشر )12( بوصة في الحجم )باستثناء أي إطار(. 

)د( مطبوع بحيث يكون كل النص مقروء بوضوح، بحروف بيضاء على خلفية حمراء أو حروف حمراء غامقة على خلفية بيضاء وحجم كتابة ثمانية وثالثين )38( نقطة 
بخط Times New Roman أو ما يعادله ألول سطر من النص؛ وأربعة وعشرون )24( نقطة بخط Times New Roman أو ما يعادله للسطر الثاني من النص؛ 
وعشرين )20( نقطة بخط Times New Roman أو ما يعادله في السطر الثالث والرابع من النص؛ وأربعة عشر )14( نقطة بخط Times New Roman أو ما 

يعادله، بأحرف سوداء، لالقتباس من القانون اإلداري، والذي يجب أن يكون على النحو التالي: “NYC Admin Code §15-135؛”  

)هـ( مطبوع برسم توضيحي باأللوان الكاملة، بحجم ال يقل عن بوصة واحدة وثالثة أرباع )1¾( بوصة مضروب في واحد وثالثة أرباع )1¾( بوصة، على خلفية 
بيضاء؛ و  

)و( مطبوع باللغة اإلنجليزية. يجوز للمالك طباعة إشعار التأهب للحريق والطوارئ بلغات إضافية أخرى )بما في ذلك الرموز( عندما يستنتج المالك أن ذلك سيفيد شاغلي 
 .http://www.nyc.gov/fdny ،المبنى. يتوفر إشعار إغالق الباب بلغات أخرى على الموقع اإللكتروني لإلدارة

منشور:  يجب تعليق إشعارات إغالق الباب وصيانتها على جانب ممر المدخل العام لكل باب سلم في المبنى، بالطريقة المنصوص عليها في R401-06)e()5()B(. ال يلزم 
النشر على أي ساللم مفتوحة. يجب استبدال اإلشعارات المفقودة أو التالفة على الفور. 


