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 مقدمــة
 

األمن مطلب والسالمة هدف، تسعى المديرية العامة للدفاع المدني إلى تحقيقه ونشره بين 

المواطنين، وليس أدل على ذلك الحمالت التوعوية التي تقوم بها اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

ية والنشرات والمطبوعات التثقيفية واإلرشادية، من خالل البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحف

التي تهدف إلى توفير سبل األمن والسالمة لكافة شرائح المجتمع، وتجنب المخاطر بكافة أشكالها 

وأنواعها، وذلك بدعم من والة األمر الذين يحرصون على رفع مستوى خدمات الدفاع المدني 

 .لتبلغ كل شبر من هذا الوطن الغالي

 إتباعهاالذي بين أيديكم يحتوي على مجموعة من إرشادات وتعليمات السالمة الواجب والكتيب 

 .منزل آمن بإذن اهللالتالفي األخطار التي تحيط باإلنسان في منزله من أجل الوصول إلى 
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 أخطار اسطوانات الغاز

 قلق ال شك أن اسطوانات الغاز التي تستخدم في المنزل ألغراض الطهي والتدفئة تشكل مصدر

 : اإلرشادات التاليةبإتباعلألسرة، لذا يتطلب الحيطة والحذر عند استعمالها وذلك 

يجب أن تكون اسطوانات الغاز ووصالتها وأنابيبها مصنوعة من الصلب أو النحاس األصفر  •

 .أو النحاس األحمر

اً عن احفظ االسطوانة دائماً في وضع رأسي في مكان مظلل خارج المنزل وجيد التهوية وبعيد •

 .أشعة الشمس المباشرة

 .ال تضع االسطوانة بالقرب من المواد القابلة لالشتعال •

يجب فحص المواقد واألفران باستمرار، والتأكد من أن جميع منافذ الغاز في عيون المواقد  •

 .واألفران غير مسدودة

 .تأكد من أن المواقد وأنابيب الغاز والوصالت قد تمت صيانتها بشكل جيد •

 . إغالق صمام األسطوانة قبل النوم أو عند ترك المنزلتأكد من •

 

 ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز في منزلك؟

 .قم بإخراج جميع األشخاص من المنزل حتى تذهب الرائحة •

 .ال تشعل أعواد الثقاب والسجاير •

 .أفصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي للمنزل •

 .أحكم إغالق صمام الغاز •

 .غرفة بفتح النوافذ واألبوابقم بتهوية ال •

 

 :كيفية اكتشاف وجود تسرب للغاز من األنابيب والوصالت

 أسفنجةضع . ملعقة شاي صغيرة من صابون غسيل األطباق مع كوب من الماءقم بخلط مقدار 

في السائل ومررها على األنابيب والوصالت ومنظم تدفق الغاز، فإذا ظهرت فقاعات دل ذلك 

 .غلق صمام األنبوب وقم بإصالح التسرب فوراًأ. على وجود تسرب
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 :في حالة نشوب حريق نتيجة لتسرب الغاز من األسطوانة، وكان الحريق صغيراً

إذا كانت األسطوانة ساخنة فقم بتبريدها وذلك بصب . (أغلق صمام الغاز إذا كان ذلك ممكناً •

 ).لتتمكن من غلق الصمام دون أن تصاب بحروق: الماء عليها

 

 : حالة ما إذا بدأ من الصعب السيطرة على الحريقفي

 .غادر المنزل مع جميع أفراد عائلتك •

 .اتصل بالدفع المدني من أحد بيوت الجيران •

 .ال تفكر أبداً في الرجوع إلى البيت لجلب أية أموال أو وثائق أو أية مواد أخرى •
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 أخطار الكهرباء
 

 :التعليمات التاليةحفاظاً على سالمتك من أخطار الكهرباء اتبع 

التأكد من سالمة جميع التمديدات والتوصيالت الكهربائية وأنها بحالة جيدة وداخل مواسير  •

 .عازلة

 . لفصل التيار تلقائياً في حالة وجود أي التماس كهربائيياألوتوماتيكالتأكد من وجود القاطع  •

 .ر أو السجاديجب عدم مرور تمديدات األسالك تحت الفراش أو بالقرب من الستائ •

ألن ذلك يؤدي إلى : تجنب ترك مراوح الشفط الهوائية بالمطابخ والحمامات تعمل باستمرار •

 .ارتفاع حرارة السلك، ومن ثم على حدوث حريق

 .تأكد أن الجهد الكهربائي يماثل الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة •

 .لحرارةتمديد األسالك الكهربائية بعيداً عن أماكن الرطوبة وا •

 .تجنب استخدام التوصيالت الكهربائية من مصدر واحد •

 .استخدم التوصيالت الجيدة الصنع واتبع التعليمات المدونة عليها •

 .فحص األسالك بين الحين واآلخر بمعرفة المختص •

 

 كيف تتصرف عند مشاهدة الدخان يتصاعد من أحد األجهزة الكهربائية أو من األفياش بالمنزل؟

 .تيار الكهربائي عن جميع المنزل واالستعانة بفني مختصيجب قطع ال •

 :فائدة وضع سلك أرضي في المنزل

يؤدي إلى تسرب الشحنة الكهربائية إلى األرض بدالً من أن إن وضع سلك ارضي في منزلك  •

 .تنتقل إليك فأحرص على ذلك
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 حرائق الكهرباء
 الشركة المصنعة يؤدي إلى حدوث  تعليماتإتباعإن سوء استخدام األجهزة الكهربائية وعدم 

 :حرائق نتيجة لألسباب التالية

 :الزيادة في األحمال الكهربائية: أوالً

إن تحميل األسالك الكهربائية أكثر من طاقتها وتركيب عدة أجهزة على توصيلة واحدة واستخدام 

 .أسالك رديئة يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة

 :األجهزة الحرارية: ثانياً

المكوى الكهربائية وأجهزة :  من ربات البيوت يسئن استخدام األجهزة الحرارية مثلإن كثيراً

لذا يجب مراعاة الحذر الشديد وعدم وضع هذه األجهزة الحرارية بالقرب من المواد مثل : التدفئة

 ).الستائر ـ الشراشف(

 :سوء التوزيع الداخلي لتمديدات الكهرباء: ثالثاً

الخطوط الكهربائية الثالثة في منزلك لم يتم توزيع األحمال عليها إن سوء التوزيع يعني أن 

بالتساوي بتحميل خط أو خطين أكثر من الثالث، فإن هذا يؤدي إلى احتراق الفيوزات الخاصة 

 .بهذين الخطين، وهذا يتطلب استدعاء فني مختص ليصلح ما نتج عن سوء االستخدام
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 أخطار األجهزة الكهربائية الصغيرة

 )خالطات وأجهزة مزج الطعامال(

 
الشك أن الكهرباء هي نوع من الطاقة وذات قوة ال يستهان بها، ولقد سهلت علينا حياتنا اليومية 

وال غنى لإلنسان إذا أحسن استخدامها واستغاللها بطريقة سليمة وآمنة، ولكنها قد تتحول إلى 

 إتباعيتجنب اإلنسان هذه األخطار عليه يهدد حياتنا وحياة أطفالنا إذا أسئ استخدامها، ولكي خطر 

 :اإلرشادات التالية

 .الحرص على عدم وصول الماء أو أي سائل آخر إلى موتور الجهاز الكهربائي .١

 .ابتعد عن األجهزة المتحركة كالنصال وشفرات التقطيع وأبعد األيدي والشعر والمالبس عنها .٢

 .داستعمل دافعة للطعام بدالً من أن تدخل الطعام بالي .٣

 .التأكد من صالحية االستعمال الجهاز وجودته قبل تشغيله .٤

عند االنتهاء من االستعمال أطفئ الجهاز وقم بسحب المقبس من منفذ توصيل التيار حتى ال  .٥

 .يحدث خلل في الجهاز

كالمفروشات (ال تجعل السلك متدلياً على حافة الطاولة أو قريباً من المواد القابلة لالشتعال  .٦

 ).والستائر

 .ألنك قد تجرح نفسك: باليد) النصال وشفرات التقطيع(عدم تنظيف اآلالت الحادة  .٧

 .بعد تنظيف الجهاز ضعه في مكان آمن بعيداً عن متناول األطفال .٨
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 أخطار أفران الميكروويف
 

إن أفران الميكروويف من أكثر األجهزة شيوعاً ونفعاً في المطبخ، فهو يسهل على الطهاة إعداد 

وفر لهم الوقت والراحة، إال أنه يشكل خطراً على سالمة األشخاص الذين لم يجيدوا الطعام وي

وتبدأ عملية الطهي أو التسخين أوالً في األجزاء الرطبة من الطعام، . استخدامه ومعرفة خصائصه

ألن الماء يمتص الحرارة بشكل أسرع، ولكن يكون طهي الطعام وتسخينه أكثر أمناً ويسراً اتبع 

 :دات التاليةاإلرشا

 .قراءة تعليمات الشركة المنتجة بشأن تشغيل فرن الميكروويف •

الحرص على عدم اقتراب األطفال من فرن الميكروويف لتحديد الوقت المناسب للطهي أو  •

 .التسخين

 عند تسخينها في فرن الميكروويف وتأكد منها قبل أختبر بنفسك دائماً طعام ورضعات الطفل •

 .تقديمها إليه

عقة في الكوب الذي تستخدمه في تسخين الماء إلعداد القهوة أو الشاي لضمان توزيع ضع مل •

 .الحرارة وعدم اإلصابة

استخدم األوعية واألواني مأمونة االستخدام في الميكروويف وال تستخدم األوعية المعدنية  •

 .الذي قد يتلف فرن الميكروويف أو يشعل حريق تسبب الشرر الكهربائي ألنهامطلقاً، 

قبل وضعها في ) السجق والطماطم والبطاطس(أثقب فتحات في األطعمة ذات القشرة السميكة  •

 .الميكروويف

احرص على استمرار تهوية أوعية الطبخ في الميكروويف فقد يتسبب البخار في انفجار هذه  •

 .األواني

 .استعمل مقابض األواني •

يكروويف، وافتح األغطية وأجعل استعمل مقابض األواني دائماً عند إخراج الطعام من الم •

 .اتجاه الفتح بعيداً عن جسمك

 .افحص فرن الميكروويف وسارع بإصالحه من قبل مختص إذا لم يكن يعمل بصورة جيدة •
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 :أخطار وسائل التدفئة

 :التدفئة بالفحم -١

التدفئة عن طريق الفحم بدائية حتى نرى بعضاً من الناس يفضلها، ألنها تجعله يحن تعد وسائل 

إلى ماضيه، ويكثر استخدامها في المنزل والمخيمات واالستراحات، ولذلك نقوم بتقديم التوعية 

 :للمستخدم لما يترتب عليها من أخطار وذلك عبر النقاط التالية

 .يتم إشعال الفحم خارج المنزل حتى يتم التأكد من حرقه ثم نقله بعد ذلك إلى داخل المنزل -١

وح حتى ال يسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي ترك الفحم يشتعل في مكان مفت -٢

 .إلى االختناق

 .وضع مواقد الفحم بعيدة عن أثاث المنزل -٣

 .تقديم التوعية ألفراد األسرة وعدم عبث األطفال بمواقد الفحم -٤

 :الدفايات التي تعمل بالكيروسين -٢

 .زيد من خطر الحريقتجنب استعمال البنزين لهذا النوع من الدفايات، ألن استعماله ي -١

ال تمأل الدفاية بالوقود وهي مشتعلة، انتظر حتى تبرد ثم زودها خارج المنزل لمنع انسكابه  -٢

 .على األرضيات والسجاد

 . هذه الدفاية في أماكن مغلقةتستعملال  -٣

 .ضعها في مكان آمن بعيداً عن االرتطام والضغوط -٤

 :الدفايات التي تعمل بالغاز -٣

 .ة وعدم وجود تسرب للغاز وأنها مركبة بشكل صحيحتأكد من سالمة المدفأ -١

 .أبعد المواد الملتهبة عن األجهزة التي تعمل بالغاز -٢

 .ال تستعمل الدفاية في المكان الذي يخزن فيه الوقود أو الكيروسين -٣

 .اتبع إرشادات الشركة المصنعة -٤

 :الدفايات الكهربائية المتنقلة -٤

 .وقايةتأكد من وجود حاجز حول عناصر التسخين لل -١

 ).الخزانات ـ الطاوالت(ال تضع الدفايات على قطع األثاث  -٢

 .أبعدها عن المواد القابلة لالحتراق -٣

 .ال تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل -٤
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 :الصعق الكهربائي

 :العوامل التي تساعد في عملية الصعق الكهربائي

 .بة اإلصابة شدة التيار الكهربائي كلما زادت نستازدادكلما : شدة التيار -١

 .مقاومة الجسم -٢

فكلما زادت رطوبة الجسم ازدادت قابليته للسماح بمرور التيار الكهربائي به : رطوبة الجسم -٣

 .وحدوث اإلصابة بالصعقة الكهربائية

ي جسمه ضعف أي كلما طال زمن مرور التيار الكهربائي ف: مدة بقاء المصاب تحت التوتر -٤

 . على حروق خطيرة وتدمير للخاليا العصبيةاألمل في إنقاذ حياته، ألن ذلك يؤدي

ويتحدد ذلك بنقطتين في الجسم هما مكان دخول التيار في : مسار التيار الكهربائي في الجسم -٥

 .جسم اإلنسان ومكان خروجه منه

 :الوقاية من الصعق الكهربائي

 .عدم مالمسة الجسم ألي تيار كهربائي مباشرة -١

التأكد من فصل الدائرة من مركزها الرئيسي قبل الشروع في عمل على األسالك  -٢

 .والتوصيالت واألجهزة الكهربائية

 .استعمال المعدات واألجهزة الخاصة والمعزولة مقابضها بعازل جيد -٣

 .استعمال الكفوف واألحذية المطاطية العازلة للكهرباء -٤

 واقيات وذلك لحماية األطفال من الصعق بدون) األفياش(تجنب ترك المقابس الكهربائية  -٥

 .الكهربائي

عدم إدخال التوصيالت الكهربائية عبر األبواب أو النوافذ أو الفتحات المماثلة حتى ال  -٦

 .تتعرض لقطع أو جرح، ومن ثم تكون مصدر خطر

 .عدم لمس مفاتيح الكهرباء بيد مبللة أو الوقوف على أرض رطبة -٧

 .كثر من طاقتهتجنب تحميل أي مقبس كهربائي أ -٨

التأكد من أن الدائرة الكهربائية تشتمل على وجود خط ارضي لوقاية اإلنسان من الصعق  -٩

 .الكهربائي

 .القيام بالصيانة الدورية لألجهزة الكهربائية المستخدمة -١٠

 .تنفيذ العمل بواسطة عمالة مهرة ومختصة في المجال نفسه -١١

 .ة وعوازل مناسبةتركيب لوحات تحكم في األجهزة واآلالت الكهربائي -١٢
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 :كيفية إنقاذ المصاب بالصعق الكهربائي وتحريره من التيار الكهربائي

 .مصدره الرئيسيفصل التيار الكهربائي من  -١

 .تجنب سحب المصاب من مصدر التيار بيدك العارية -٢

بيدك كفوف البس )  فولت٦٠٠أقل من (في حالة التيار ذو الضغط المنخفض أو المتوسط  -٣

 أحذية مطاطية أو استعمل عصا عازلة أو خشبية، فإذا لم تتوفر إحدى هذه المطاط أو ألبس

 .المواد استخدم قطعة من حبل أو معطفاً لسحب المصاب بعيداً عن مصدر التيار

 .يجب أن تكون يداك وقدماك معزولتين عن مالمستك للمصاب -٤

 ): فولت وما فوق٦٠٠(في حالة التيار ذو الضغط العالي  -٥

أو أية مواد أخرى ) مطاط سميك وجاف(و األحذية الواقية الخاصة استخدم الكفوف أ )أ 

 .عازلة

 .التأكد من أن أرضية المكان جافاً تماماً )ب 

 .التأكد من أن المواد التي تستعمل إلنقاذ المريض تكون جافة )ج 

 .يجب أن يكون الهواء المحيط بالمكان غير مشبع بالرطوبة أو بخار الماء )د 

دم االضطراب وسحب المصاب مباشرة، فقد تعرض نفسك محاولة االلتزام بالهدوء وع )ه 

 .أيضاً للصعق الكهربائي
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 كيفية إسعاف المصاب بالصعق الكهربائي

 
 :القيام بعملية التنفس الصناعي عن طريق الفم كالتالي: أوالً

 

 .نظف الفم والحلق من المخاط والرواسب -١

بة لشدها بعد نقله إلى مكان اجعل المصاب مستلقياً على ظهره مع وضع مسنداً أسفل الرق -٢

 .فيه هواء نقي

خذ نفساً عميقاً وضع فمك على فم المصاب مع وضع الوجنة على أنف المصاب وانفخ  -٣

 .بقدر اإلمكان

إذا ظهرت على المصاب عالمات التقيؤ أدر رأسه غلى الجانب اآلخر حتى ال يبلغ ما  -٤

 .يقوم بإفراغه

 

 :انقل المصاب إلى أقرب مركز طبي: ثانياً
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 أخطار السخانات الكهربائية
 

مع دخول فصل الشتاء تبدأ الحاجة الشديدة إلى استخدام ماء دافئ وهذا بطبيعة الحال يأتي عن 

طريق السخان الكهربائي، لذا ينبغي االهتمام به لتالفي خطره ـ ال سمح اهللا ـ فقد ينفجر ويسبب 

 : إرشادات السالم التاليةإتباعتك فالبد من حادثاً مؤلماً نتيجة الترسبات واإلهمال، ومن أجل سالم

 ).التروموستات والحرارة(يجب أن يكون السخان محتوياً على جميع أجهزة الوقاية والمراقبة  -١

 .التأكد من وصول الماء إلى السخان -٢

 .يعمل باستمرار وكفاءة) الترموستات(يجب التأكد من أن منظم الحرارة  -٣

شتاء، وذلك من الصدى والجير والترسبات بالطرق يجب تنظيف وعاء السخان قبل فصل ال -٤

 :التالية

 .أفصل التيار الكهربائي عن السخان ثم أغلق محبس الماء الداخل للسخان •

 .افتح صنبور الماء الساخن لتفريغ الماء من السخان •

أنزع الغطاء السفلي للسخان وفك مجموعة وحدة التسخين وأترك الماء يسقط في وعاء  •

 .ل السخانمناسب يوضع أسف

 .نظف الوعاء ووحدة التسخين بمنظف مناسب •

 .أعد تركيب األجزاء التي سبق فكها بتركيب عكسي •

 .افتح محبس الماء البارد وأعد ملء السخان ثم قم بتوصيل السخان بالتيار الكهربائي •

 . تعليمات السالمة تعني األمن بإذن اهللاإتباعوتذكر دائماً أن 
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 أخطار المسابح
 

 : اآلتيوإتباعخطورة وعند استخدامها يجب أخذ الحيطة والحذر ابح من أكثر األماكن تعد المس

 ).الدرابزين(تزويد المسابح بساللم تصل إلى قاع المسبح ولها مقابض حديدية على  -١

 . سم١٥إيجاد مقابض على جدران المسبح ال يزيد ارتفاعها عن سطح الماء بأكثر من  -٢

 .نزالقأن تكون أرضية المسبح مانعة لال -٣

 .تخصيص لون لكل عمق من أعماق المسبح -٤

 .أن تكون الحافة العليا للمسبح مفتوحة ووضع سياج يمنع دخول األطفال -٥

 .حفظ المنظفات والمعقمات وأدوات المسبح في غرفة خاصة بعيداً عن متناول األطفال -٦

)  الكيماويةالفتر ـ محركات السحب والرفع والمواد(االهتمام بتوفير أدوات تنظيف المسابح  -٧

 .في مكان بعيد عن متناول األطفال

 .أن تكون تمديدات المسبح في غرفة خاصة بعيداً عن متناول األطفال -٨

ون مأمونة ومعزولة بطريقة تضمن عدم في حالة وجود أنوار كاشفة داخل المسبح يجب أن تك -٩

 .تسرب المياه للتيار الكهربائي

 .مها في حالة الطوارئتوفير أطواق نجاة على جوانب المسح الستخدا -١٠

 .وجود شخص متدرب على السباحة للتدخل عند الحاجة -١١
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 أخطار تسمم األطعمة
يحدث التسمم بالمنزل نتيجة لتناول طعام ملوث بمادة سامة أو تناول أطعمة المعلبات المحفوظة 

أو الفاسدة المنتهية صالحيتها، أو تناول بعض األطعمة التي تصنع وتعبأ بالمنزل كالمخلالت 

 :تناول الطعام بأوعية بها صدأ، والوقاية من ذلك اتبع التعليمات التالية

 :استخدام حسك البديهي

 .ال تشتر أطعمة محفوظة في علب منبعجة أو صدئة ومنتفخة أو بها تسرب •

 .االنتباه لتاريخ صالحية المعلبات •

 .عدم تناول األطعمة المكشوفة والتي مضى عليها فترة زمنية طويلة •

 . المواد الخطرة عن األطفال مثل األدوية والمبيدات الحشريةإبعاد •

 .في حالة وجود أطعمة فاسدة يجب إخطار المسئولين بذلك •

 :ضع األطعمة القابلة للتلف في الثالجة

كلما انخفضت درجات حرارة . تعد درجات التبريد المنخفضة مثالية لألطعمة القابلة للتلف

 .ر نمو الجراثيم فيهااألطعمة القابلة للتلف انخفض خط

والمجد )  درجات مئوية٥( درجة فهرنهايت ٣١اضبط ثالجتك عند درجة حرارة ال تزيد عن 

ال تترك األطعمة ).  درجة مئوية١٨-(عند درجة تبريد ال تزيد عن صفر فهرنهايت ) الفريزر(

ثر من المطبوخة سريعة التلف مثل اللحم أو السمك أو الدجاج في درجة حرارة الغرفة ألك

 .ساعتين

 :األمور التي تساعد على الوقاية لمنع انتقال التلوث

 .الحفاظ على نظافة أدوات تجهيز الطعام ونظافتك الشخصية -١

 .يجب غسل األيدي جيداً قبل إعداد الطعام -٢

 .تجنب السعال أو العطس على الطعام -٣

 .عدم خلط الطعام النيئ بالناضج -٤

 

 :اطبخ الطعام جيداً

 تحتوي على البيض جيداً للقضاء على الجراثيم المؤذية واطبخ اللحم والسمك اطبخ األطعمة التي

 ). درجة مئوية٧٤( درجة فهرنهايت ١٦٥والدجاج عند درجة حرارة ال تقل عن 

 !إذا لم تكن متأكداً من صالحية الطعام تخلص منه: انتبه •
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 أخطار حوادث السقوط
 

كتهم في المنزل، وقد يتعرض الكبار أيضاً إن األطفال هم أكثر عرضة للسقوط، وذلك لكثرة حر

 :ولكي تتجنب ذلك اتبع إرشادات السالم التالية للمساعدة في منع حدوث اإلصابات. لذلك

 .مثبت بإحكام على جانبي جميع الساللمأحرص على تركيب درابزين  •

 .ركب مفاتيح إنارة أعلى الدرج وأسفله •

 .المبعثرةحافظ على خلو الساللم والممرات من المهمالت  •

 .ركب خلفيات مانعة لالنزالق تحت مفارش األرضيات •

 .إذا سكبت شيئاً على األرض فقم بمسحه فوراً •

 .زود جميع أحواض االستحمام والمراحيض بمقابض استناد معدنية •

 .ركب أنوار ليلية في جميع أنحاء المنزل •

 .لفراشتأكد من أنك تستطيع الوصول إلى مفاتيح اإلنارة والهاتف وأنت على ا •

 .االهتمام بترتيب األثاث في الغرف إلفساح ممرات الطرق للمشي •

 .احفظ األشياء التي تستخدم كثيراً في خزانات وأدراج يسهل الوصول إليها •

 .ال تقف على كرسي طاولة أو صندوق. استخدم مسند ثابت أو سلم الوصول لألماكن المرتفعة •
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 اإلسعافات األولية
 

ابة واردة وخاصة في حالة الطوارئ ومن الضروري أن نتدارك إن احتماالت وقوع اإلص

وسنتناول فيما . اإلصابة على وجه السرعة بعمل اإلسعافات األولية ومنع حالة المصاب من التفاقم

 .يلي بعض طرق اإلسعافات األولية

 . دقيقة٢٠تبريد الحرق بالماء البارد لمدة  •

 .جةال ينصح بوضع الثلج لكي ال يزداد تلف األنس •

 .تجنب نزع المالبس الملتصقة بالحرق بالقوة •

 .يغطى الحرق الواسع برداء نظيف •

 .نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي •

 

 :اإلسعافات في حالة الجروح

 .تنظيف الجرح من األوساخ بواسطة قطعة من القطن أو الشاش المعقم •

ح واستمر حتى يقف إذا كان الجرح عميقاً بواسطة قطعة من القماش المعقم على موضع الجر •

 .النزيف

 .نقل المصاب بعد إسعافه إلى أقرب مركز صحي •

 

 :اإلسعافات في حالة التعرض لصدمة كهربائية

قطع التيار فوراً القيام بسحب السلك الكهربائي بعود خشبي، أو سحب المصاب بواسطة مادة  •

 .عازلة

رة مستمرة حتى يعود  القلبي وبصواإلنعاشإذا كان التنفس والنبض منقطعين يجب إجراء  •

 .التنفس إلى صورته الطبيعية

 .يغطى جسم المصاب بغطاء للتدفئة •

 .ينقل المصاب إلى المستشفى •
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 :اإلسعافات في حالة الكسور

 .مراقبة اإلصابة والتأكد من وجود الكسور ومالحظة العالمات الخاصة به •

 .عدم تحريك الطرف المصاب •

 .مصاب أو سحبهعدم استعمال العنف في تحريك الطرف ال •

 .تثبيت الطرف المصاب •

 . في حالة توافرهامؤقتةوضع جبيرة  •

 .نقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي •

 

 :التنفس الصناعي

ضع المصاب مسترخياً على ظهره في قناة مجرى الهواء، بحيث يتم التأكد من عدم وجود أي  •

 .عائق أو انسداد، وعند وجوده يجب إزالته

عميقاً ثم احفظ النفس، وضع فمك بفم المصاب، ويستحسن أن تضع قطعة قماش استنشق نفساً  •

 .نظيفة بين فمك وفم المصاب

راقب صدر المصاب وأمسك بالمعصمين وأضغط بقوة بين األضالع لتخرج الهواء من رئتي  •

 .المصاب

إلى أن أرفع اليدين إلى أعلى وابسطهما نزوالً إلى جانبيه، وكرر العملية كل لحظة باستمرار  •

 .تعود حالة التنفس للمصاب إلى طبيعتها

 

 

 


