بعد الحرٌق :إستخدام معدات الوقاٌة
الشخصٌة
معلومات مجتمعٌة

المعدات الواقٌة هً للناس العائدٌن إلى الممتلكات المتضررة من الحرٌق .إنها
متوفرة من المجلس المحلً الخاص بكم أو من مركز اإلنعاش فً حاالت
الطوارئ ،جنبا إلى جنب مع أقنعة إضافٌة ،ومآزر تُستخدم لمرة واحدة
وقفازات قوٌة.

ٌنبغً أن تستخدم المعدات فقط من أجل الوقاٌة الشخصٌة أثناء
عملٌات تفتٌش الملكٌة.

ٌجب إزالة األقنعة والمآزر والقفازات والتخلص منها:
•

كلما تؤخذ إستراحة من العمل

•

عند ترك العقار

•

قبل دخول المركبات.

أنها لٌست إلزالة األسبستوس أو التنظٌف.

وٌوصى بإرتداء األحذٌة القوٌة التً ٌمكن تنظٌفها بسهولة أو غسل أسفلها
عند ترك العقار.

ورقة معلومات بعد الحرٌق :العودة إلى المنزل بؤمان ٌتم تضمٌنها فً هذه
العدة ،التً تشرح بالتفصٌل إعتبارات الصحة والسالمة التً ٌجب أن تعرفوها
قبل الدخول مجددا إلى عقاركم.

كٌفٌة إستخدام معدات الوقاٌة:

تحتوي كل عدة وقاٌة على:
•

مآزر تُستخدم لمرة واحدة

•

قناع الوجه ٌُ P2ستخدم لمرة واحدة

•

قفازات متٌنة

• كٌس قمامة للتخلص من المعدات الواقٌة المستخدمة
صحائف المعلومات:

– بعد الحرٌق :العودة إلى المنزل بؤمان
– بعد الحرٌق :استخدام معدات الوقاٌة الشخصٌة.

• إتبعوا التعلٌمات على ظهر الصفحة بالنسبة للتوجٌهات بشؤن تركٌب
القناع – كونوا على علم بؤن اللحى والشوارب تمنع الرجال من
الحصول على إحكام جٌد لألقنعة.
ٌجب إرتداء المآزر فوق مالبسكم.

إلزالة المعدات الواقٌة التخلص منها:
•

ٌجب نزع المآزر من الداخل الى الخارج ووضعها فً كٌس.

•

ٌجب إزالة القفازات ووضعها فً كٌس.

•

غسل أسفل األحذٌة إذا لم ٌتم التخلص منها.

•

إزالة قناع الوجه فً األخٌر ،ووضعه فً كٌس.

•

إغالق الكٌس بشكل محكم من خالل ربط عقدة.

•

التخلص من الكٌس فً أي نقطة جمع للقمامة.

معلومات إضافٌة
اتصلوا بالمجلس المحلً الخاص بكم أو بمركز اإلنعاش فً حاالت
الطوارئ للحصول على مزٌد من المعدات الواقٌة أو إذا كان لدٌكم أسئلة
حول إستخدام العدة.
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كم عدد المعدات التً سوف أحتاج إلٌها؟
حٌث أن معدات الوقاٌة تستخدم لمرة واحدةٌ ،نبغً عدم إعادة استخدامها ،وقد
تكون عدة معدات مطلوبة لكل شخص ،وهذا ٌتوقف على الوقت الذي سٌقضٌه
فً العقار.

كٌفٌة وضع قناع  P2أو  N95والتحقق من مالئمته
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1

ثنً أسالك األنف لتشكٌل منحنى
لطٌفٌ .مثل سلك األنف الجزء
العلوي من القناع

فصل حواف القناع لفتحه بشكل
كامل

6
إسحب األشرطة إلى األعلى وفوق
رأسك

7
ضع وحدد موضع الشرٌط األسفل فً
قاعدة عنقك (تحت أذنٌك)
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4

3
إمسك القناع بالمقلوب إلظهار
الشرٌطٌن اإلثنٌن

بإستخدام أصابع السبابة واإلبهام،
إفصل الشرٌطٌن اإلثنٌن

9

8
ضع الشرٌط العلوي على تاج رأسك
بحٌث ٌصل فقط إلى فوق الجزء
العلوي من أذنٌك

بٌنما تمسك األشرطة ،ضع القناع
تحت ذقنك.

10

إضغط بلطف على سلك األنف إلى
األسفل عبر جسر أنفك حتى ٌركب
بشكل مرٌح

واصل ضبط القناع والحواف حتى
تشعر بؤنك حققت تركٌب مرٌح
وجٌد

التحقق من مالئمة القناع
قم باإلستنشاق بلطف .عند
التنفس ٌجب أن ٌنسحب القناع
قلٌال نحو الوجه وٌهبط

قم بالزفٌر بلطفٌ .جب أن ٌمتأل
القناع بالهواء .من المهم فً هذه
المرحلة أن ال ٌوجد أي تسرب
للهواء حول حواف القناع.

التحقق من 'مالئمة القناع'
ٌجب أن ٌتم فً كل مرة
ٌتم فٌها وضع قناع P2
أو N95
11
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إتبع اإلرشادات فً كل مرة ٌتم فٌها وضع القناع .لن توفر األقنعة المستوى المقصود من الحماٌة ما لم ٌتم إرتدائها بشكل صحٌح ولذلك فمن المهم أن تحقق تركٌبا مناسبا كما هو موضح أعاله .الرجال الذٌن هم بدون ذقن
سوف ٌحققون أفضل إحكام للوجه .العالمة التجارٌة ألقنعة  P2أو  N95قد تختلف قلٌال لذلك دائما إتبع تعلٌمات وتحذٌرات الشركة الصانعة.
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