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م

يوجد نظام انذار حريق فعال
there a fire alarm system effective

1

 اشهر على االقل3 يتم اختبار نظام انذار الحريق كل
the fire alarm system test every 3
months at least

2

تعمل وظائف نظام اإلنذار بشكل صحيح
work and the alarm system functions
properly

3

جميع مراقبين الحريق محددين ومدربين
all specific fire observers and trainers

4

جميع الكواسر الزجاجية تعمل بحالة جيدة
all the bells are in good condition

5

يوجد نظام االطفاء الذاتى باستخدام رشاشات المياه
االتوماتيكية
there a system of self-fire using
automatic sprinklers
توجد أي عوائق على رشاشات الحريق
there
to automatic
ادارة السالمةany obstacles
sprinklers
يوجد عدد كافى من طفايات الحريق
there a sufficient number of fire
extinguishers
طفايات الحريق الموجودة مناسبة النواع الحرائق التى قد
تحدث
fire extinguishers are suitable for the
kinds of fires that may occur
التهوية واالضاءة بحالة جيدة
Ventilation and lighting in good condition

2 يتبع

6

7

8

9

11
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كاشفات االضاءة بعيدة بمسافة كافية عن اسطح التخزين
Light detectors far enough distance from the
roofs of the storage

صناديق مكافحة الحريق نظيفة من الداخل والخارج
fire-fighting box's clean, inside and
outside
ضغط المياه بخراطيم صناديق مكافحة الحريق كافي
the water pressure fire hoses sufficient
box's
يوجد مياه بصناديق مكافحة الحريق بالمبنى
there a fire-fighting water box's the
building
يوجد تسريب مياه بخراطيم صناديق مكافحة الحريق
there a leaking water hoses fire-fighting box's
جميع طفايات الحريق متاحه وسهل الحصول عليها

11

12

13

14
15
16

all fire extinguishers available and easy to get it

أبواب الطوارئ سليمة وبحالة جيدة
17
emergency exits properly and in good
condition
ابواب الطوارى من نوعية مقاومة للحريق
18
the doors of the quality of emergency
 ادارة السالمةfire-resistant
عمال النظافة يعملون على ازالة القمامة والمواد سريعة
االشتعال المتراكمة
19
the cleaners working on the removal of
trash and flammable materials
accumulated
مسئول المبنى
متعهد الصيانة
Building representative
Maintenance contractor
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