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 ه ځان وساتو؟ گاور څخه څن له
 
 

 .کور ته نږدې باید هغه څه چې د اور د لګېدو المل کیږي ؛له ساحې څخه لېرې شي
 . رسي څخه لېرې وي هغه څه چې د اور لګېدو المل کیږي؛ باید د ماشومانو د الس 

 . د اور ضد وسایل او جامې چمتو کول
د کور ټول توکي په ځانګړي ډول هغه توکي چې د اور د لګېدو المل کیږي د امکان په صورت کې یوله بله لېرې  

 . اېښودل
 . د خوړو ، ډوډۍ او نورو لپاره بل کړی اور تل تر خپل څار الندې ولرئ

الندې څار الندې ولرئ او داسې ځای یې ټولې کړئ چې هلته د اور لګېدو المل د اور پاتې شوني یا ایرې تر خپل  
 . نشي

 . د بیدو کېدو څخه د مخه ټول هغه وسایل چې د اور د لګېدو المل کیږي؛ خاموش شي
همدا شان د خوب څخه د مخه د پخلنځي څخه څارنه ترڅو ټول هغه وسایل چې د پخلي لپاره کاریږي د وسایلو د  

 ډاډ تر السه شي خاموشتیا
ټول هغه وسایل چې د تودوالي ، پخلي او رڼا لپاره کاریږي؛ مخکې له ګټې اخستنې باید په سم ډول چک شي او وخت  

 . نا وخت پاک کړل شي
 . ټول هغه څه چې اور اخیستونکي وي باید لږ تر لږه دری فوټه د اور له نغري څخه لېرې وي

ې د پېښو په مخینوي په ځانګړي ډول د اور د مخنیوي او یا په کمښت کې د کورونو په جوړولو کې هغه معیارات چ
 . موثر پرېوزي په نظر کې نیول

د برېښنایي وسایلو پر څارنه او ترمیمم په ځانګړي ډول هغه لینونه چې کمزوري وي او د خرابتیا په صورت کې 
 . ترې پراخه اور لګېدنه را والړیږي
 .توکي چې د تاسو د خوندیتوب سره مرسته کوي د ځان سره ولرئد اور د لګېدو په صورت کې هغه 

کله چې د خونې د ننه په اور یا دود کې بند پاتې شوی که چېرته په والړه د وتو امکان نه وي نو په ناسته له اطاق  
 . څخه ووځئ ځګه په ښکتنیو برخو کې د دود اندازه کمه وي

د له مخې ګټه واخلئ او د خوندیتوب هغه کړنې چې ورته اړتیا وي  د اور د هر کارېدونکي توکي څخه د خپل کارښو
 . په پام کې ولرئ

Blow out all fire able things before leaving a room or going to bed. 

Please take away all fire able items away from your rooms. 

Please put fire extinguishers and fire prop clothing in prepare places before flames. 

All items if possible put away one from another to prevent fire extension. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rahimi_h_uor_zan_satana.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rahimi_h_uor_zan_satana.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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All items and fire flams will be controllable which providing breads, foods and 

others. 

Please collect ash and fire waste safely for prevention of fire extension. 

All standards will be implemented the during reconstruction of building for 

prevention of fire extension. 

All electricity items must be monitorable especially cables which will be weak 

they will be change they must common are reason of fire. 

Please ware safety outfits and use safety tools for keeping of your safety. 

If you stay in a room full of smoke, you will no longer be able to get a request to 

leave please use alternatively ways to move low space of room for coming out. 

Keep matches, lighters and other ignitable substances in a secured location out of 

the reach of children, and only use lighters with child-resistant features. 

Hire a certified professional to inspect your chimney and heating equipment 

annually 

Have wood and coal stoves, fireplaces, chimneys, and furnaces professionally 

inspected and cleaned timely a year. 

Always check the kitchen before going to bed or leaving the home to make sure all 

stoves, ovens, and small appliances are turned off. 

Keep all potential sources of fuel like paper, clothing, bedding or rugs at least three 

feet away from space heaters, stoves, or fireplaces. 
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