حافظ على سالمة منزلك من الحريق

الحرق في
الهواء الطلق

ما هو الحرق في الهواء الطلق ،ولماذا
أمرا ضروريًا ،وهل أحتاج
يُعد فهمه ً
إلى تصريح من المدينة؟
سيساعدك هذا الدليل العملي في اإلجابة على جميع
أسئلتك ويساعد في الحفاظ على سالمتك وسالمة
أسرتك!

ما المقصود بالحرق في الهواء الطلق؟

يُقصد بالحرق في الهواء الطلق إشعال النار في الخارج .لكل مدينة
قواعدها ولوائحها التنظيمية الخاصة بكيفية المساعدة في إدارة هذا
أمرا قانونيًا في
النوع من الحرائق .يُعد الحرق في الهواء الطلق ً
ميسيسوجا  -قبل إشعال أي شيء ،تأكد من اتباع القواعد المنصوص
عليها في الالئحة الداخلية  140-18بشأن الحرق في الهواء الطلق
في مدينة ميسيسوجا واعرف متى تحتاج إلى التقدم للحصول على
تصريح.

هل أحتاج إلى تصريح لألجهزة التي تعمل بالغاز؟
الجهاز المعد لالستخدام الخارجي ويفي بالمعايير الفنية وقانون السالمة
لعام  2000ويستخدم الغاز (مثل البروبان والغاز الطبيعي) ال
يتطلب تصري ًحا لالمتثال لقانون الحرائق في أونتاريو .213/07
يجب على السكان اتباع تعليمات الشركة المصنعة للتجميع والتركيب
واالستخدام.

متى أحتاج إلى تصريح؟
قد يكون من الصعب معرفة وقت التقدم للحصول على تصريح الحرق في
الهواء الطلق .فيما يلي بعض النصائح حول متى يكون التصريح مطلوبًا.

التصريح مطلوب
ستحتاج إلى تصريح لجميع حاالت إشعال النار في الهواء الطلق
باستثناء أجهزة الطهي أو الموقد الخارجي أو الجهاز الخارجي
أو حفرة الحرق الخارجية أو فرن تدخين األغذية.

التصريح غير مطلوب
لست بحاجة إلى تصريح لموقد خارجي أو جهاز خارجي أو
حفرة حرق خارجية أو فرن تدخين أغذية ومواقد الطهي.

كيف أحصل على تصريح؟
يمكن الحصول على تصاريح إشعال النار في الهواء الطلق عن
طريق االتصال بمكتب الوقاية من الحرائق في ميسيسوجا على
الرقم  905-896-5908أو إرسال بريد إلكتروني إلى
 .fire.prevention@mississauga.caتُدفع رسوم
مقابل طلب الحصول على تصريح.

تصريح إشعال النار:
عندما تحصل على تصريح ،احتفظ بنسخة منه في متناول اليد .يمكنك
أن تحصل على تصريح إلشعال النار في الهواء الطلق في األوقات ما
بين شروق الشمس وغروبها (ساعات النهار) ضمن الشروط التالية:
• عدم التسبب في اإلزعاج
• عدم وجود تأثير لتنبيه الضباب الدخاني
• اإلشراف المستمر على النار المشتعلة
•  توفر وسيلة إلطفاء النار (خرطوم الحديقة أو مطفأة الحريق ً
مثل)
مترا (146
• أن تكون النار المشتعلة على بعد أكثر من ً 50
قد ًما) من أي مبنى أو حدود للملكية أو طريق أو خط كهرباء
للضغط العالي أو عنصر آخر قابل لالحتراق (مثل األشجار)
• أن تكون النار المشتعلة على بعد خمسة أمتار على األقل من
غطاء أرضي قابل لالشتعال (مثل العشب)
• عدم إشعال النار في األيام العاصفة (أن تكون سرعة الرياح أقل
من  24كم/ساعة)
مترا مربعًا واحدًا
• أال تتجاوز مساحة النار المشتعلة ً
مترا واحدًا
• أال يتجاوز ارتفاع النار المشتعلة ً

األجهزة المصنعة لالستخدام خارج المنزل
ومواقد الطهي
يجوز تشغيل جهاز مصنع لالستخدام خارج المنزل أو جهاز طهي
صغير محصور دون تصريح في األوقات ما بين شروق الشمس
والساعة  11مسا ًء ،ضمن الشروط التالية:
• عدم التسبب في اإلزعاج
• عدم وجود تأثير لتنبيه الضباب الدخاني
	اإلشراف عن كثب على النار المشتعلة في كل األوقات ،ثم
•
إطفائها بشكل تام
• توفر وسيلة إلطفاء النار (مطفأة حريق أو خرطوم حديقة ً
مثل)
	أن تكون النار المشتعلة على بعد أكثر من خمسة أمتار على
•
األقل عن أي مبنى أو حدود للملكية أو طريق أو خط كهرباء
للضغط العالي أو عنصر آخر قابل لالشتعال (مثل األشجار)

الشروط الواجب توفرها في
األجهزة المصنعة لالستخدام
خارج المنزل:
	أن توضع على سطح غير قابل
•
لالشتعال (حجارة أو خرسانة ً
مثل)
يمتد خلف الجهاز على ارتفاع مسا ٍو
الرتفاع الوحدة

الشروط الواجب توافرها في مواقد الطهي:
• أن تتكون من موقد صغير ومحصور
	أن تستخدم لطهي الطعام على سطح مشواة أو مشواة للشواء أو
•
أسياخ الشواء
• ان تتناسب مع نوع وكمية الطعام المراد طهيه
	أال يتم إشعالها أثناء األجواء العاصفة (أال تتجاوز سرعة
•
الرياح  24كم/ساعة)

الغرامات والتنفيذ
يحق لدائرة إخماد الحرائق إطفاء النار التي تشعلها في الحاالت التالية:
•
	عدم توافق النار المشتعلة مع الالئحة الداخلية للمدينة بشأن
الحرق في الهواء الطلق
• التسبب في اإلزعاج
	إذا تقرر وفقًا للتفتيش الذي يجريه موظف إخماد الحرائق أنها
•
خطرا على السالمة
تشكل
ً

حافظ على سالمة منزلك من الحريق

يجوز لرئيس دائرة إخماد الحرائق سحب التصاريح
من أصحابها إذا ثبت عدم امتثالهم لمتطلباتها أو
ألي قواعد ذات صلة بالالئحة الداخلية للمدينة بشأن
الحرق في الهواء الطلق.
تُفرض غرامة تصل إلى  5000دوالر على من
تثبت إدانته في مخالفة الالئحة الداخلية .تُفرض
غرامة تصل إلى  50000دوالر على من تثبت
إدانته في مخالفة قواعد الحرق في الهواء الطلق
ً
عمل بأحكام قانون الحرائق في أونتاريو.

هل لديك أية أسئلة؟ اتصل بنا
خدمات الحرائق والطوارئ في ميسيسوجا
قسم الوقاية من الحرائق
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

