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د ﻟﻮګﻲ اﺟﺒﺎري ﮐﺸﻔﻮوﻧﮑﯽ

د ھر ﮐور ﭘﮫ ھر ﭘوړ ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه ﯾو د ﻟوګﻲ
ﮐﺷﻔووﻧﮑﯽ واوﺳﻲ .د ﻟوګﻲ ﮐﺷﻔووﻧﮑﯽ د اور د
ﭘﯾښﯾدو ﭘر ﻣﮭﺎل زرﺗرزه ﺧﺑرﺗﯾﺎ ورﮐوي .ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد
وﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د ﺗړﻟو دروازو ﺗر ﺷﺎ د ﮐوټو دﻧﻧﮫ د
ﺧطر زﻧګ واورئ .ﭘﮫ ﻋﺎدي ډول ﺑﺎﯾد ﺑطرۍ ﭘﮫ ﮐﺎل
ﮐﯥ ﯾو ځل ﺑدﻟﯥ ﺷﻲ .د ازﻣوﯾﻧﯥ ﺗڼۍ ﭘﮫ ﮐﭔﮑﺎږﻟو ﺳره
ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺧﭘل د ﻟوګﻲ اﻻرم وازﻣﺎﯾﺊ.

د اور ﺿﺪ اﺟﺒﺎري وﺳﺎﯾﻞ

ھر ﮐور ﺑﺎﯾد د اور وژوﻧﮑﯽ )ﻓﺎﯾر ھوز( او د اور ﺿد آﻟﮫ )ﻓﺎﯾر اﮐﺳټﻧګﺷر( وﻟري .ﭘﮫ اﺻل ﮐﯥ
ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ دواړه وﻟرئ .د اور ﺿد آﻟﮫ )ﻓﺎﯾر اﮐﺳټﻧګﺷر( ﺑﺎﯾد ﭘﮫ آﺳﺎﻧۍ ﺳره د ﻻﺳرﺳﻲ
وړ وي .ټول ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوم ﮐور ﮐﯥ اوﺳﯾږي ﺑﺎﯾد ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ آﻟﮫ ﭼﯾرﺗﮫ اﯾښودل
ﺷوې ده .ﭘﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺳره د آﻟﯥ د ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره ﻻرښووﻧﯥ وﻟوﻟﺊ.

د اور د ﻣﺨﻨﯿﻮي  1طﺮﯾﻘﮫ

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ دﯾګ څﺧﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﯽ ﻧو ټول ﭘﺎم ﻣو ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺳﺎﺗﺊ .ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﭘﺧﻠﻲ ﭘر ﻣﮭﺎل ﭘﮫ
ﺑل ﮐﺎر ﻣﺻروﻓﯾږی ﻧو د ﻣﻧﮑل ټوﻟﯥ ﺧﺎﻧﯥ ﺑﻧدې ﮐړئ .ﭘﮫ ﺑﺧﺎر ﮐﯥ زﻧګ/د اﺗوﻣﺎت ﺧﺎﻣوش
ﮐﯾدﻧﯥ آﻟﮫ ﻧﺻب ﮐړئ .د ﺧﻼﺻﯥ ﻟﻣﺑﯥ د ﮐﺎروﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل اﺣﺗﯾﺎط وﮐړئ .ھﯾڅ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ ﯾوه
ﺧوﻧﮫ ﮐﯥ ﻟګﯾدﻟﯥ ﺷﻣﻊ ﻣﮫ ﭘرﯾږدئ .ﺑﻠﮫ ﺷﻣﻊ ﺑﺎﯾد د ﻟﻣﺑﯥ وړ ﻣوادو ﺳره ﻧژدې ﭘرې ﻧﮫ ښودل
ﺷﻲ .د اور اﯾرې ﭘﮫ ﯾوه ﺧوﻧدي ځﺎی ﮐﯥ واﭼوئ .ﭘﮫ ﺧځﻠو ﮐﯥ ګرﻣﯥ اﯾرې ﻣﮫ اﭼوئ.

د اور د ﻣﺨﻨﯿﻮي  2طﺮﯾﻘﮫ

ﮐﻠﮫ ﭼﻲ ﻟﮫ ﮐور څﺧﮫ ﺑﮭر ﺗﮫ ځﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﺗرې ﺗﮫ ځﯽ
د ﻣﯾﻧځﻠو ﻣﺎﺷﯾﻧوﻧﮫ او څرﺧﻲ وﭼووﻧﮑﻲ ﺗل ﺧﺎﻣوش
ﮐړئ .ﯾوازې ﻣﺳﻠﮑﻲ ﺑرﻗﯾﺎن اﺟﺎزه ﻟري ﭼﯥ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﻲ ﺗوﮐﻲ او وﺳﺎﯾل ﻧﺻب او ﺗرﻣﯾم ﮐړي.
د ﺗﻌﻣﯾروﻧو ﻣواد ،ﻣﻘواﯾﻲ ﺑﮑﺳوﻧو او ﻧور ﻣﻧﻊ ﺷوي
ﺷﯾﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ھﻐﮫ وﺧت ﮐﺎرول ﮐﯾږي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اور
ﭘﮫ ﻗﺻدي ډول ﭘﯾل ﺷﻲ .ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ
زﯾﻧو او ګراج ﮐﯥ د اور اﺧﯾﺳﺗو وړ ﺷﯾﺎن ﻧﺷﺗﮫ .د
ﺧځﻠو ﺳﺗﻠوﻧﮫ ﻟﮫ وداﻧﯾو څﺧﮫ ﻟرې وﺳﺎﺗﺊ.

د اور ﻟګﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ څﮫ وﮐړو
 (1ﺧوﻧدﯾﺗوب
ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ټول ﮐﺳﺎن ﺧوﻧدي ووﺗل .د
ﻟوګﻲ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﯾښﺗﮫ ﺧطر ﻟري .دروازې ﺑﻧدې
ﮐړئ .د ﭘﺧوا څﺧﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوي ځﺎی ﺗﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﻻر
ﭘﯾدا ﮐړئ.
 (2ﺧﺑر ورﮐول
د  110ﻋﺎﺟﻠﯥ ﺷﻣﭔرې ﺗﮫ ﭘﮫ زﻧګ وھﻠو ﺳره
اطﻔﺎﯾﯾﯥ ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړئ .د اور اﺧﯾﺳﺗل ﺷوې
وداﻧۍ دﻗﯾق ادرس ورﮐړئ.
 (3اور ﻣړ ﮐول
ﮐﮫ ﭼﯾرې اور ډﯾر ﺳﺗر ﺷوی ﻧﮫ وي ،ھڅﮫ وﮐړئ
ﭼﯥ د اور وژوﻧﮑﯽ )ﻓﺎﯾر ھوز( او د اور ﺿد آﻟﯥ
)ﻓﺎﯾر اﮐﺳټﻧګﺷر( ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره اور ﻣړ ﮐړئ.
ځﺎن ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ ﻣﮫ اﭼوئ .ﻟوګﯽ ډﯾر زھرﺟن
وي.
د ﺣﺎﻻﺗو ﭘﮫ ارزوﻧﯥ ﺳره ﻣﻌﻠوﻣوﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ
دﻏو څﺧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐوم ګﺎﻣوﻧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .د اور
ﻣﻧظﻣو ﺗﻣرﯾﻧوﻧو ﺗرﺳره ﮐول ګټور دي ،ځﮑﮫ ھر
ﮐس ﮐوﻻی ﺷﻲ دا ﺗﻣرﯾن ﮐړي ﭼﯥ ﭘداﺳﯥ ﺣﺎﻟت
ﮐﯥ ﺑﺎﯾد څﮫ وﮐړي

دﻏﮫ رﺳﺎﻟﮫ د ﻧﺎروۍ د اور ﺳﺎﺗﻧﯥ ټوﻟﻧﯥ ﻟﮫ وﯾب ﭘﺎڼﯥ څﺧﮫ ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا  30ﻣﺧﺗﻠﻔو ژﺑو ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻻی ﺷﺊ:
www.brannvernforeningen.no/brannsikker

