
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  إدارة المطافئ لمدينة نيويورك
الحرائقمنللسالمة التثقيف

  

  حرائقحرائق  منمن  السالمةالسالمة

 التدخينالتدخين
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لتدخين  موادمواد لتدخينا قبة  بدونبدون  ا قبةمرا   الحريقالحريق  خطرخطر  ==  مرا

 

األش��خا� ال��ذين يق��ضون نح��بهم ف��ي حرائ��ق  
تنشب من جراء مواد تدخين ملقاة أو متروآ�ة          
آ�عق��اب ال��سجائر ورم��اد ال��سجائر أآث��ر مم��ن  

فالحرائق التي تتسبب . يموتون في أي نوع آخر من الحرائق السكنية  
عن مواد التدخين آثيرًا ما تشتعل ب�ال دخ�ان، وأحيان�ًا ت�دو� س�اعات                

 وبالنسبة لمعظم الذين ماتوا في حرائق       . ألسنة لهب  قبل أن يظهر لها   
. بسبب التدخين في المساآن آان�ت النج�اة أص�عب نظ�رًا لك�ونهم نيام�اً               

والُفُرش هي أآث�ر الم�واد الت�ي ت�سبق غيره�ا ف�ي              ) المراتب(والحشايا  
  .االشتعال شيوعًا، وتليها القمامة واألثاث المنّجد

  
  .. العمر العمربازديادبازدياد  الحرائق السكنيةالحرائق السكنية  يزداد خطر الموت فييزداد خطر الموت في

   
من ضحايا الحرائق الناجمة عن مواد التدخين آانوا % 40أآثر من 
من عدد % 13 أو يتجاوزونه، مقارنة بنسبتهم البالغة 65في سن 
  .السكان

 
حتمال تعّرض المدخنين لنشوب حريق في منازلهم سبعة حتمال تعّرض المدخنين لنشوب حريق في منازلهم سبعة إإ

  ..ض غير المدخنين لهض غير المدخنين لهحتمال تعّرحتمال تعّرإإأضعاف أضعاف 
 

ًا من االحتياطات لضمان سالمتك إذا آنت مدخنًا، فاتخذ مزيد
  .وسالمة أسرتك

 

   التدخيـنالتدخيـن  منمن  السالمةالسالمة  بشأنبشأن  مرجعّيةمرجعّية  قائمةقائمة    
  

  إذا آنت تدخن أو آان 
  أي شخص في بيتك يدخن،

  :جعل منزلك أآثر أمانًاأف
 

  .استخدم طفايات عميقة وآبيرة وداوم على فحصها 

دة والوسائد بعد انتهاء حفل في بيتك فتش دائمًا بين األرائك المنّج 
وتحتها وداخل سالت القمامة بحثًا عن أعقاب سجائر قد تكون مشتعلة 

 .بدون دخان

  .أغرق أعقاب السجائر تمامًا بالماء قبل رميها 

ال تدخن في السرير أو وأنت مستلٍق، خاصة لو آان يغالبك النعاس  
 . أو آنت تحت تأثير دواء أو شربت شيئًا من الكحوليات

النوع ة إنذار ضد الدخان في بيتك، وخاصة من فكر في وضع أجهز 
، فهو أآثرها موثوقية في حالة الحرائق التي تشتعل الكهروضوئي
  .بدون لهب

 
  
 

 
  عيدان الكبريت، والوالعات، واألطفال

 
األطفال تجتذبهم عيدان الكبريت والوالعات، مما 

 إلشعال يجعل منهم مصدر خطر بشكل خاص
 .الحريق

 
ريت والوالعات في مكان مرتفع ضع عيدان الكب 

   .بعيدًا عن أعين األطفال وعن متناولهم

عندما يزورك في بيتك بعض المدخنين، أطلب  
منهم أن يبقوا لوازم تدخينهم معهم حتى ال يلمسها 

  .األطفال الصغار

عددعدد
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