
 مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية

 إدارة الدفاع المدني بالخبر

 الشئون العامة

 General Management 
Civil Defence Eastern Province 
Al-Khober Civil Defence Dept. 

General Department 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليــل الســالمــة
SAFETY INSRUCTIONS 

 
 

 

 

 

 -١-



 المقدمــة
 

 :أخي القارئ

يقول المثل درهم وقاية خير من قنطار عالج؟ وسالمتك هدف لنا، ومطلب نسعى إلى تحقيقه 

وهي الشيء الذي ال يمكن أن يتحقق إال بالتعاون والتكاتف بينك وبين الدفاع المدني لتصبح 

 .أنت المسئول األول ونحن دائماً معك

 اهللا تعالى حياة هنيئة دون فالتزامك بالتعليمات واإلرشادات الوقائية قد يؤمن لك بإذن

منغصات، وإهمالك أو جهلك أو عدم تقيدك بتعليمات السالمة، قد يعرض نفسك وعائلتك إلى 

 .خطر قد تدفع ثمنه غالياً

لذا ونحن نعرض أمام ناظريك أهم التعليمات الوقائية باللغتين العربية واإلنجليزية لنتمنى أن 

 . بهاوااللتزامتكون حافزاً للتقيد 

 

 .ع تمنياتنا بالسالمة الدائمة للجميعم

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 
Dear Reader: 
 
“Prevention is better than cure”, that’s what the proved says, and your safety is our 
target, that we want to achieve, your safety is the only thing that we can not done 
without cooperation between you & Civil Defence. 
 
So, you are the first one responsible & we are always with you, for abiding by 
instruction & preventive guide lines may ensure a happy life for you & your 
negligence, ignorance or violations my endanger yourself & your family & will cost 
you a lot. 
 
So, we are here presenting the most preventive instructions, in English & Arabic, and 
we hope that will be a motivation for abiding with them. 
 
With our best wishes with safety for all. 
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 ؟كيف تستخدم طفاية الحريق
 

 .التوجه إلى مكان الحادث حامالً الطفاية المناسبة .١

 .اسحب مسمار األمان من الطفاية .٢

 .اضغط على يد الخرطوم مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب .٣

 .كافح الحريق واقفاً مع اتجاه الريح .٤

 ..أقدام من الحريقاقذف المادة الصادرة من الطفاية على بعد ثالثة  .٥

 

 

How to make use of the fire extinguisher? 
 

1. Go ahead to the accident location taking with you the suitable fire 

extinguisher. 

2. Pull off the safety screw of the extinguisher. 

3. Press the handle of the hose, while directing the substances of extinguisher 

towards the fire. 

4. Stand by the wind direction while fighting the fire. 

5. Throw the substances of the extinguisher while you are standing 3 feet 

away. 
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 ؟كيف تتصرف في حالة حدوث حريق

 .التأكد من خروج الجميع .١

 ).٩٩٨(اتصل بالدفاع المدني فوراً  .٢

 .الحريق ال يزال صغيراً حاول مكافحته مع طلب النجدة والمساعدةإذا كان  .٣

 .فتح النوافذ للتهوية من الدخان .٤

 . الحريق أو فشل إخمادهانتشاركن قريباً من الباب للهروب في حالة  .٥

 . من األرض لتجنب الحرارة والدخان المتصاعدواالقتراب االنحناءحاول  .٦

بيتك وحدد مخرجين لكل غرفة واتفق مع أعمل خطة للنجاة عند حدوث حريق ـ أفحص  .٧

 بجري إعداده سلفاً وتمرنوا على الزحف إلى أدنى مستوى لاللتقاءأسرتك على مكان 

 .ممكن وإذا علقت النار بالبسكم فتوقفوا عن المشي وانبطحوا وتدحرجوا على األرض

 ستخدامواإذا كنت في مكان متعدد األدوار فيجب عدم اللجوء للمصعد كمخرج من الحريق  .٨

 .ساللم الطوارئ

 

What would you do in case of fire? 

 
1. Be sure that everyone has left the house. 

2. Call the civil defence immediately (998). 

3. Try to fight the fire, if it is a small one, while waiting for help. 

4. Open the windows for ventilation & smoke escape. 

5. Be closer to the door, so as to escape if you fail to stop the fire. 

6. Try to bow and be closer to earth, so as to avoid extreme heat and smoke. 

7. Make a survive plan, check your house, make two exits for every room and agree 

with your family on a certain place to gather. Try to creep to the minimum level 

and if your cloths caught fire stop walking and lay down on the ground and roll, 

so as to stop the fire. 

8. If you were in a high building use the stairs instead of the lift & use emergency 

stairs when fire breaks out. 
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 كيف تتصرف في حالة وجود تسرب غاز؟

 .أطفئ جميع مصادر اإلشعال مثل شعالت اإلقاد أو السجائر .١

 .أغلق صمامات جميع األسطوانات وأطفئ جميع األجهزة .٢

 .ال تشعل أي مفاتيح كهربائية .٣

 .بادر إلى تهوية الغرف بفتح الشبابيك واألبواب .٤

 .ي الخارج حتى يتبدد الغازأخرج جميع األشخاص من البيت وأبقهم ف .٥

 .حدد مصادر التسرب واستعن بفني ماهر إلصالحه .٦

 

 

 

What would you do if you recognize a gas leakage? 

 
1. Put off all sources that can cause fire such as lighter, cigarettes and lighters. 

2. Close all cylinders valves & put off all electric devices and equipment. 

3. Ventilate the room by opening the doors and windows. 

4. Let every person leave the house till the gas vanishes. 

5. Locate the source of leakage & have a skilled technician fix it. 
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 أخطار السخانات

 . درجة مئوية٧٠ المياه ولتكن  درجة مئوية لتسخين١٠٠حدد درجة حرارة أقل من  .١

 درجة اسحب الفيش قبل ٧٠راقب السخان حتى إذا وصل المؤشر إلى درجة حرارة  .٢

 .استعمال الحمام

في حالة ترك فيشة السخان مركبة طوال اليوم يمكن حدوث الخطر في حالة عطل  .٣

 درجة ١٠٠ترمستات السخان فجأة حيث ستتحول المياه داخل السخان إلى بخار بعد 

 .ينفجر السخانو

ضرورة صيانة السخان سنوياً حيث تتراكم األمالح داخل المواسير مما يسبب أضرار  .٤

 .كبيرة أقلها الحريق

 

Damages of water heaters 

1. Adjust a degree, less than 100°c, to heat water, 70°c is appropriate. 

2. Watch the heater & pull out the electric Socket if it reached 70°c. 

3. In case of leaving the electric plug fixes all day, that may lead to great dangers 

& the water heaters thermostat may be damaged immediately, & the water 

inside the heater may change into vapour after 100 C° & that will lead to the 

explosion of the heater. 

4. You should maintain water heaters every year. For salt locks the water pipes and 

this causes many damages like fire. 
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 أخطار الكهرباء

 .يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة .١

 .فحص جميع األسالك من حين آلخر بمعرفة المختص .٢

 .عدم تحميل األسالك فوق طاقتها .٣

 .عمل التمديدات الكهربائية في أماكن بعيدة عن الرطوبة ومآخذ المياه والحرارة العالية .٤

اسي ثالث في كل فيش ويكون طرفه اآلخر مدفون ضرورة التأريض وهو وضع سلك نح .٥

تحت مستوى سطح األرض في مكان رطب وتكمن أهمية التأريض في الحماية من حدوث 

 .الصعق الكهربائي

 .ضع األسالك والتمديدات تحت الفرشعدم و .٦

 .عدم تمديد األسالك الكهربائية في الممرات وخلف األبواب .٧

 . التمديدات عند إصالح أي تلف منها بالمختصين في تركيباالستعانةضرورة  .٨

 الطفايات البودرة الجافة أو باستخداميجب أن نشير هنا أن الحرائق الكهربائية ال تطفئ إال 

 .طفايات ثاني أكسيد الكربون
 

 

Electricity Hazards 
1. All electric wires should be isolated in tubes. 

2. All electric wires should be checked, from tome to time, by an authorizes person> 

3. Wires should not be over loaded. 

4. Electric wires should be away of damp places, water inlets and extreme heat. 

5. Grounding should be done by putting a third copper wire in every socket with an 

end buried under the ground in a damp place, So as to reduce electric shocks. 

6. Do not extend wires under your bed. 

7. Do not extend wires in the halls or behind doors. 

8. An authorized person should do extending wires and installation, and it is worth 

mentioning that electric fires should be fitted only be using extinguisher, dry 

powder or CO2 extinguisher. 
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 كيفية التعامل مع الحريق الناجم عن الطهي في المطبخ

 طفاية الحريق الموجودة استخداميجب على جميع األسرة سرعة إخالء المنطقة وسرعة  .١

 .بالمنزل

 .عدم محاولة تحريك المقالة .٢

 .يجب إطفاء مصدر الحرارة .٣

 .ال تحاول أن تستعمل الماء إلطفاء الحريق .٤

 .أخمد اللهب بوضع غطاء على الوعاء .٥

 .دع الغطاء على الوعاء حتى يبرد الزيت .٦

 .إن لم تكن قادراً على إطفاء الحريق) ٩٩٨(أطلب الدفاع المدني  .٧

 .كن مستعداً إلخالء المكان .٨

 

How to deal with fires caused by cooking in the kitchen 

 
1. All family members should rapidly leave the area and use fir extinguisher. 

2. Do not try to move the kitchen pans. 

3. Put off the heat source. 

4. Do not try to use water for fighting fire. 

5. Put off flame by covering it. 

6. Let the cover on the container till the oil cools. 

7. Call the civil defence (998) if you are not able to stop the fire. 

8. Be ready to leave the area. 
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 اإلسعافات األولية

 :لعمل اإلسعافات األولية اتبع ما يلي

 :اإلسعافات األولية للشخص المحترق: أوالً

 .أعمل على طلب المساعدة للمحترق .١

بالجسم لكي ال على رش المكان المحترق بالماء وعدم سحب المالبس الالصقة أعمل  .٢

 .تحدث مضاعفات

 .عدم استخدام الزيت أو البودرة لمعالجة المحترق .٣

 .أعط المصاب بعض الماء أو الشاي أو العصير إذا كان عطشاناً .٤

 .أعمل على تدفئة الشخص المحترق وذلك بتغطيته ببطانية .٥

 

 :نزيففي حاالت ال: ثانياً

 .يجب التأكد من حالة المصاب والتركيز على عدم وجود جروح أخرى .١

احضر قطعة نظيفة من القماش وضعها على حافتي الجرح مع الضغط لمدة ربع ساعة  .٢

 .حتى ينقطع النزيف

يجب وضع المصاب مستلقي على ظهره مع المراعاة بأن تكون قدميه أعلى من مستوى  .٣

إلى أعلى من مستوى القلب مع إبقاء الضغط على رأسه كما يجب وضع العضو المصاب 

 .الجرح

 

 :في حاالت الكسور: ثالثاً

 .يجب عدم تحريك الطرف المكسور .١

 .يجيب وضع الجبيرة المناسبة لتثبيت الطرف المكسور .٢

 .يجب تثبيت طرفي الكسر على الجبيرة وذلك باستخدام الربائط .٣

 .إبقاءه ثابتاً وذلك لتخفيف األلم عنهيجب استخدام عالقة لتثبيت الطرف العلوي المكسور و .٤

 .نقل المصاب ألقرب مركز طبي أو مستشفى .٥

 -٩-



First Aid for the burnt person 
 
To make first Aid, do the following: 

 

First Aid for the burnt person 

1. Call for help for him. 

2. Spray the burnt place with water and do not take off the clothes from the burnt 

person. 

3. Don’t use oil or powder to cure the wounds. 

4. Give the burnt person some water, tea or juice; if he is thirsty. 

5. Warm him with a blanket. 

 

Secondly: In case of injury: 

1. Make sure of the injured man’s situation, & observe any other wounds that he 

may have. 

2. Bring a piece cloth & put it on both of the wound & press for 15 minutes till the 

bleeding stops. 

3. Let the injured lie on his back & putting his legs higher than head lever & putting 

the wounded part in a position that is higher than hid heart level & continue 

pressing on the wound. 

 

Thirdly: In case of fractions: 

1. You shouldn’t move the broken part. 

2. You must put the suitable splint on the broken part. 

3. You must fix splint by using bonds. 

4. You must hang the broken part & make it stable so as to as to reduce the pain. 

5. Take the injured to the nearest or hospital. 
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 تعليمات عامة
 

 على تأمين طفاية حريق في منزلك ومتجرك ومصنعك وسيارتك وتأكد من احرص .١

 .صالحيتها

 .تعرف على مخارج الطوارئ أينما كنت .٢

 .علموا أوالدكم قواعد السالمة .٣

 .متناول أيدي األطفالال تترك أعواد الثقاب في  .٤

 .ال تهمل طفلك ولو دقيقة واحدة .٥

 . وال تجازفاسألإذا كنت ال تعرف  .٦

 .تأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية قريبة منك .٧

 .تأكد دائماً أن النار عدو ال يرحم .٨

 .الدفاع المدني عوناً لك في السلم والحرب .٩

 .اهللافهو صديقكم في حاالت الطوارئ ال سمح ) ٩٩٨(ال تنسى الرقم  .١٠
 

 
GENERAL INSTRUCTIONS 

 
1. Make sure you have a fire extinguisher in your house, shop, factory and car. 

2. Be sure of safety exits where ever you are. 

3. Teach your children safety rules. 

4. Do not let fire matchbox with your children. 

5. Do not neglect your child even for one minute. 

6. Ask if you do not know (the rules of safety). 

7. Make sure you have a firs-aid kit at hand. 

8. Remember that fire is a merciless enemy. 

9. Civil defence is your friend in war and peace. 

10. Do not forget (998) it’s your friend during emergency. 
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 كر في السالمة دائماًف
 

 .دقيقة واحدة تكفي لكتابة قاعدة السالمة •

 . عن السالمةاجتماعونصف ساعة لعقد  •

 .وأسبوع واحد لتحضير برنامج السالمة •

 .وشهر واحد لتنفيذ البرامج •

 .وسنة واحدة للفوز بجائزة السالمة •

 . بأصول السالمةلاللتزاموالعمر كله  •

 .دثة واحدة فقط بإهمال أصول السالمةولكن ثانية واحدة تهدم كل ذلك بحا •

 
ALWAYS THINK ABOUT SAFETY 

 
 
• One minute is enough for writing safety rules. 

• Half an hour is enough for having a meeting about safety. 

• One week is enough for preparing a safety program. 

• One month is enough for executing a safety program. 

• One year is enough for gaining reward of safety. 

• And the whole of life is needed to abide by the rules of safety. 

• But only one second can destroy all that, by a small incident of your negligence 

for safety rules. 
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