
 إرشادات المدیر�ة العامة للدفاع المدني خالل فصل الصیف

  لتجّنب حرائق الغا�ات وحوادث ال�حر:

نشرة احتمال حرائق الغا�ات التي تشیر إلى مع بدء موسم الس�احة و�اإلستناد إلى 
خطر نشوب الحرائق في غالب�ة المناطق اللبنان�ة نتیجة الحّر الشدید تدعو 
المدیر�ة العامة للدفاع المدني المواطنین كافة إلى االلتزام بإرشادات التوع�ة 

لتالفي وقوع خسائر في المساحات الخضراء كما الوقا�ة من الحوادث التي قد 
یتعّرض لها مرتادو الشواطئ وفقًا لما هو معّمم على الموقع اإللكتروني الرسمي 

وفقًا لما www.civildefense.gov.lbالخاص �المدیر�ة العامة للدفاع المدني 
 یلي:

 إذا شاهدت حر�قًا،

 - حافظ على هدوئك

  و�لغ عن المعلومات التال�ة :125- اتصل �عمل�ات المدیر�ة العامة للدفاع المدني على الرقم 

١. إسمك 

٢. رقم هاتفك 

٣. عنوان الحر�ق تحدیدًا ونوعه 

http://www.civildefense.gov.lb/
http://www.civildefense.gov.lb/


  : تدابیر وقائ�ة للمتنزهین في الغا�ات 
أحفر حفرة صغیرة �عیدة عن األعشاب أو األغصان ال�ا�سة تستعمل إلشعال النار للشوي تردم عند اإلنتهاء �التراب  •

 و�سكب علیها الماء لتبر�دها.
 راقب النار �استمرار خصوصًا عندما �كون الهواء قو�ًا مما �سبب بتطایر الشرارات وانتشارها. •
 أ�عد المواد السر�عة اإلشتعال عن مكان النار. •
 إجمع النفا�ات �أك�اس لوضعها في صنادیق القمامة وخصوصًا الزجاج�ة. •
ال ترِم اعقاب السجائر من الس�ارة على أطراف الطرق أو عند التنّزه في الغا�ات وفي مح�ط المناطق الحرج�ة. •
 ضع مطفأة یدو�ة �القرب منك الستعمالها في الحاالت الطارئة. •

  في األع�اد والمناس�ات
عدم استعمال المفرقعات خصوصًا �القرب من الغا�ات أو األعشاب الجافة. •

 :إرشادات ألصحاب األراضي الزراع�ة 
عدم حرق األعشاب ال�ا�سة عند تنظیف األراضي ألنها تشّكل وقودًا سر�ع اإلشتعال خصوصًا عند وجود  •

 هواء قوي .
تنظیف األعشاب واألغصان الصغیرة من تحت األشجار ووضعها في أماكن آمنة �عیدة عن الغا�ات. •

 أینما كنت ولدى سماعك من�ه س�ارات اإلطفاء أو اإلسعاف أفسح لها مجال المرور.مالحظة : 

�لب رقم الطوار�ء ١٢٥ في بدا�ة الحر�ق یوّفر مجهودًا كبیرًا لمكافحته الحقًا. 

أما اإلحتیاطات التي یجب أن یتخذھا المواطنون لدى اإلتجاه إلى الشاطئ أو المسبح فھي على 
الشكل اآلتي: 

أخذ اللوازم الضرور�ة للوقا�ة (واقي الشمس، م�اه للشرب، ق�عة للرأس، نظارات واق�ة للشمس...) ♣

 .15 والساعة 11عدم التعّرض ألشعة الشمس بین الساعة  ♣

 استعمال المستحضرات الوقائ�ة للحما�ة من أشعة الشمس �استمرار. ♣



احتساء السوائل الخال�ة من الكحول خصوصًا الم�اه �كم�ات كبیرة وال سّ�ما �النس�ة إلى األوالد الذین ال  ♣

 �ساورهم الشعور �العطش خالل اللعب في الم�اه.

 مراق�ة األوالد �استمرار وعدم السماح لهم �الس�احة دون وجود مراقب. ♣

اإلمتناع عن الس�احة في األماكن ال�عیدة عندما تكون وحیدًا أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة  ♣

 الت�ارات.

 اإلمتناع عن الس�احة م�اشرة �عد تناول الطعام والمشرو�ات. ♣

 في حال اإلصا�ة �شدٍّ عضلي التمدد على الظهر واإلسترخاء. ♣

 منع األوالد من الركض حول أحواض الس�احة والقفز في الجهة العم�قة منها. ♣

 ما لم تكن مرتد�ًا سترة اإلنقاذ Jet Skiعدم ممارسة ر�اضة التزلج على الماء أو ق�ادة الدراجة المائ�ة  ♣

 و�عیدًا عن المناطق المخصصة للس�احة.

 Jet Skiعدم شرب الكحول عند ق�ادة القوارب أو الدراجة المائ�ة  ♣

 الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه �ه. ♣

 عدم القفز من األماكن العال�ة خصوصًا في المواقع الصخر�ة. ♣

 اإلبتعاد عن ضفاف األنهر خصوصًا في فصل الر��ع حین �كون التّ�ار سر�عًا جراء ذو�ان الثلوج. ♣

 عدم الس�احة في األنهر وال�حیرات و�رك الري الزراع�ة. ♣

 




