اطالعات مهم ایمنی زمان آتش سوزی
دادگاه هارولد ویلسون
پس از آتش سوزی در بلوک آپارتمانهای بلند در لندن در  14ژوئن ،می خواستیم به
مستاجران ساکن در بلوک های آپارتمانی بلند ما اطمینان خاطر و اطالع دهیم که کلیه
سیستم های ایمنی ما کنترل شده اند.
چگونه سعی می کنیم وضعیت ایمنی را حفظ کنیم







شرایط ایمنی تمام بلوک های ما به تازگی و اخیرا به روز شده و سیستم موثر
تشخیص آتش ،روشنایی اضطراری و سیستم های هشدار دهنده نصب شده اند.
به عنوان بخشی از مدیریت و کنترل ساختمان ها ،مرتبا" و مکررا" وسایل ایمنی را
کنترل و سرویس می کنیم .هر ساختمان دارای یک ارزیابی خطر آتش سوزی کامل
)(FRAساالنه است که از طرف مشاور مستقل (مک دونالد مارتین) انجام می شود.
این ارزیابی نشان می دهدآیا وضعیت سیستم های ما مناسب هستند یا خیر و آیا به
تازگی سرویس و کنترل شده اند یا خیر .آنها همچنین بررسی می کنند هیچ
مشکلی در ساختمان ها وجود نداشته باشد که احیانا" خطر آتش سوزی را افزایش
دهند .ارزیابی برای تمام بلوک ها در ماه می  2017تکمیل شد.
ما همچنین با آتش نشانی غرب یورکشایر همکاری نزدیک داریم تا اطمینان حاصل
کنیم که سطح صحیح استانداردهای مدیریت آتش حفظ می شود.
ما تمام مقررات آتش سوزی اجباری را رعایت می کنیم.
یک طرح تخلیه در زمان آتش سوزی برای هر ساختمان وجود دارد ،از جمله این
اطالعات این برگه .

مسئولیت شما به عنوان یک مستاجر KNH
•

•
•

اطمینان حاصل کنید که مناطق عمومی از هر گونه وسایل شما تهی باشند – وجود
این وسایل می تواند خطر آتش سوزی را بیشتر نماید و در صورت بروز آتش سوزی
خطرناک هستند.
وسایل هشدار دود ،وسایل تشخیص گرما یا صدا در آپارتمان خود را دستکاری نکنید.
ما فهرست کاملی از تمامی مستاجرینی که در ساختمان های بلند ما زندگی می
کنند را داریم .لطفا اگر شرایط شما تغییر کرد با ما تماس بگیرید (مثال :اگر دیگر قادر
به استفاده از پله ها نیستید)
Farsi – Important Fire Safety Information

در صورت بروز آتش سوزی باید چکار کنیم
طرح تخلیه در زمان آتش سوزی در ساختمان خود دنبال کنید.
اگر سوالی دارید یا نگران هستید ،لطفا با کوین هاف ،افسر مسکن خود ،با شماره
 01484 414886تماس بگیرید.

