
 1السالمة المدنية العامة
 
 

 إرشادات السالمة العامة

 .متجرك و سيارتك طفايه الحريق ضرورية جدا  فاحرص على وجودها في منزلك و  .١
  .زيادة األحمال الكهربائية تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها .٢
  .تأآد من سالمة تمديدات الغاز داخل المنزل لتفادي الحوادث .٣
 . سالمتك ويقيها من األعطالحسن استخدام المصعد يضمن .٤
  .التترك األطفال يستخدمون المصعد بمفردهم فذلك خطر عليهم  .٥
  .أبعد مصادر اللهب عن التيار الكهربائي لتجنب الحوادث .٦
  .مكان أعقاب السجائر تؤدي إلى حوادث آبيرة فال تلقيها في أي .٧
  .والكهرباء عند مغادرتك للمنزل، تأآد من إقفال مصادر اللهب .٨
 .لسالمتك فاء محرك السيارة داخل محطة الوقود ضروري جدا إط .٩
  ).٩٩٨(في حالة حدوث حريق ال سمح اهللا ،اتصل بهاتف   .١٠

 
 سالمة المنشآت

 
السالمة في هذا المبنى وأخذ االحتياطات الالزمة لذلك  عند القيام بإنشاء أى مبنى ال بد من الترآيز على أوضاع

 في منأى عن الخطر، وذلك بتوفير وسائل السالمة من أجهزة إنذار ومكافحةالمنشأة  أثناء اإلنشاء حتى تكون
 :الحريق وتوفير المخارج لحاالت الطوارىء والتي نوردها فيما يلي

  
 :وسائل الهرب في المبنى عند حدوث الحريق

  
 المخارج

وتعتبر وسيلة هروب إذا الموصلة إلى خارج المبنى،  يقصد بالمخارج جميع الطرق والممرات واألبواب والساللم
 :الموجودين في المبنى وقت وقوع الحريق، وهنا يجب مراعاة عدة أمور اعتمد استخدامها لهروب األشخاص

  

 .اتساع وحدة المخرج •
 .الوقت الالزم لإلخالء •
 .معدل تدفق األشخاص من المخرج •
 .المسافة المقطوعة للوصول إلى المخرج •

 
 اتساع وحدة المخرج: أوال 
 

 سم تقريبا  ٥٦المسافة المطلوبة لمرور شخص، وتقدر بـ  وهي) وحدة المخرج( القياسية التساع المخرج الوحدة
إن اتساع الباب ثالث وحدات يعنى ذلك أنه يتسع لثالثة : ، فعندما نقول)العادي المسافة بين آتفي الشخص(

 .للمرور في وقت واحد خالل فتحة الباب أشخاص
  

 إلخالءالوقت الالزم ل: ثانيا 
 

مواد إنشائه وطبيعة استغالله، فكلما آان مقاما  أو يحوي  يختلف الوقت الالزم إلخالء المبنى من السكان باختالف
 :األمر سرعة اإلخالء، فمثال  مواد سهلة االحتراق تطلب

 .للحريق خالل ثالث دقائق  ينبغي إخالء المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة •
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سهلة االحتراق، ينبغي إخالؤها خالل  من مواد مقاومة للحريق ودخل ضمنها موادالمباني المقامة  •
 .دقيقتين ونصف

 
 معدل تدفق األشخاص من المخرج: ثالثا 
 

المخرج خالل دقيقة واحده فقط، ووجد أن هذا  وهذا المعدل يقدر بعدد األشخاص الممكن خروجهم من وحدة
 .المعدل يقدر بأربعين شخصا 

  
 مسافة المقطوعة للوصول إلى المخرجال: رابعا 

  
المكان المأمون، ويتوقف تقدير هذه المسافات على  وهي المسافة التي يعبرها الشخص من أبعد نقطة للوصول إلى

 :منها وقتا  معينا  لإلخالء أنواع المباني التي يستلزم آل نوع

 ١٠٠افة الوصول إلى المخرج عن التزيد مس المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق يجب أن •
 .قدم

سهلة االحتراق يجب أن التزيد مسافة  المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد •
 . قدما ٦٠الوصول إلى المخرج عن 

 ٤٠أالتزيد مسافة الوصول إلى المخرج عن  المباني المقامة جميعها من مواد سهلة االحتراق يجب •
 .قدما 

 
 الساللم

 
الموجودين باألدوار العليا بالمبنى، ولذلك وجب أن يعمل  تعتبر الساللم من وسائل الهروب األساسية لألشخاص

 :انتشار الدخان أو النيران عند حدوث حريق، والساللم نوعان لها الحماية الكافية ضد
  

 الساللم الداخلية: أوال 
 

طريق ردهات وفتحات موصلة إلى مواقعها، ويراعى  عنوهي الساللم التي توجد داخل المبنى وتتصل بطوابقه 
الحريق أن تكون المواد المستخدمة في إنشائها ولتبطين الحوائط واألسقف  لحماية مواقع هذه الساللم من خطر

 .للحريق مقاومة
ات زمنية طويلة، أما بالنسبه لفتح ويجب أن تكون الجدران المحيطة بالساللم من مادة مقاومة للحريق لفترة

بها أبواب عازلة للدخان؛ حتى الينفذ الدخان إلى مواقع  األبواب والردهات المتصلة بالساللم فيجب أن يرآب
 .استعمالها الساللم ويتعذر عندئذ

  
 :هروب يجب مراعاة اآلتي في حال استعمال الساللم آوسائل

 . الطلقالمناسب حيث الهواء يجب أن تؤدي الساللم إلى الشارع العمومي أو المكان •
عدد األشخاص والوقت الالزم لإلخالء  أن تراعى الوحدات المطلوبة التساع عرض السلم، بناء على •

 .ومعدل التدفق
 .اإلضاءة الطبيعية نهارا  أن تكون الرؤيه واإلضاءة واضحة بمواقع الساللم وتفضل •
 .وتفضل التهوية الطبيعيةبمواقع الساللم  تراعى التهوية الكافية التي ال تسمح بتراآم دخان أو أبخرة •

 
 :يراعى عند ترآيب الدرابزين ما يأتي

 
 ). سم٨٥حوالى (  قدم ٩ - بوصة ٢أال يقل ارتفاعه عن  -
 .الخالي إذا آان عرض السلم اليزيد عن وحدتين فيرآب درابزين واحد على الجانب -
 .إذا آان عرض السلم ثالث وحدات فيرآب درابزين على الجانبين -



بوسط السلم،   عرض السلم عن أربع وحدات فيرآب فضال  على الدرابزين على الجانبين درابزين ثالثزاد إذا -
 .وأن يرتفع حتى السقف أو ال يقل ارتفاعه عن سبعة أقدام

 .) سم١٩(  بوصه حوالى ٧٫٥ارتفاعه عن  وأال يزيد)  سم ٢٥(  بوصات ١٠أال يقل طول الدرج عن  •
 ). سم٢١٠(  أقدام أال يقل ارتفاع السقف عن سبعة •

 
 الساللم الخارجية: ثانيا 

 
للهواء الطلق ويلجأ إلى ترآيبها في حالة عدم آفاية  وهي الساللم التي ترآب خارج المبنى وغالبا  تكون مكشوفة

 :ويشترط فيها ما يأتي الساللم الداخلية آوسائل للهروب
  

 .إليها أن تكون مواقعها مناسبة وتراعى المسافات المقطوعة للوصول •
بتغيرات الجو من حيث الحرارة والبرودة  أن تكون مواد اإلنشاء لها مقاومة للحريق وال تتأثر •

 .والرطوبة
اللهب أو الدخان منها بمسافة ال تقل  يجب أن تكون بعيدة عن النوافذ وفتحات المبنى المحتمل خروج •

 .عن مترين
 .موقفة للدخان ومقاومة للحريق يجب أن يرآب على فتحات األبواب الموصلة للساللم أبواب •
 .الليل تراعى إضاءة الساللم الخارجية لوضوح الرؤية أثناء •
 .للدرج والبسطة وارتفاع الدرابزين تراعى النسب السابق ذآرها في الساللم الداخلية بالنسبة •

  

 


