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در جرمنی
آتش نشان
بشو!

آتش نشانی در جرمنی یک سازمان امداد رسان دولتی است .آتش نشانی ذریعه قریه
جات و شهرها سازماندهی شده و رصف دارای وظایف انسان
دوستانه می باشد.
این وظایف عبارتند از:
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Íاطفای حریق
Íکمک تخصصی در سوانح
Íیاری رسانی در سوانح مربوط به اجناس خطرناک
Íنجات اشخاص و حیوانات
Íحفاظت از محیط زیست و اموال غیر نقدی
Íکمک رسانی در حوادث طبیعی
Íکمک های اولیه

اطفاییه به همه اشخاص ،رصف نظر از ملیت ،دین ،جنسیت و شهرت آن ها کمک می
کند .در رشایط اضط راری ابتدا شخصی کمک دریافت می کند که رضوری تر از دیگ ران
به کمک رضورت داشته باشد .در ضمن ،اطفاییه در جرمنی از باالترین اعتبار و
اعتامد اجتامعی برخوردار است.
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تشکیل اطفاییه

اطفاییه در تورینگن به قسمی سازماندهی شده است که می تواند در مدت  10دقیقه بعد از درخواست
کمک از طریق منرب تلیفون عاجل  112در مکان ،امدادرسانی مناید .به این خاطر ،یک شبکه رسارسی
متشکل از م راکز اطفاییه ایجاد شده است .ب رای ف راهم کردن امکان انجام این وظیفه در همه قری هجات و
شهرها تشکیل ذیل وجود دارد:

سازمان های آتش نشانان
حرفوی

رشایط پذیرش آتش
نشانان داوطلب
اعضای افتخاری اطفاییه با عضویت خود به صورت داوطلبانه متعهد به انجام وظایف محوله طبق
قوانین می شوند.

داوطلبان سازمان های آتش نشانی حرفه ایباید ب رای تعلیم که معموال دو سال به طول
می انجامد ،مرحله گزینش را طی کنند.

رشایط زیر باید ب رای عضویت در آتش نشانان داوطلب موجود باشد:

رشایط زیر باید در مورد پرسنل عملیات میان رده خدمت مسلکی اطفاییه
طبق قوانین ارتقای وظیفوی ،تعلیم و سنجش اطفاییه تورینگن
( )ThürFwLAPOموجود باشد:

برای آتش نشانان جوان:
Í Íسن حداقل  6سال

سازمان های آتش نشانی
محلی

سازمان های آتش نشانان
داوطلب

آتش نشانان داوطلب به بخش های ذیل تقسیم می شود:
Í Íآتش نشانان جوان
Í Íسکتور عملیات
Í Íبخش پیشکسوتان و اعضای افتخاری

رشایط پذیرش آتش
نشانان حرفوی

ب رای سکتور عملیات:
Í Íسن حداقل  16سال
Í Íآشنایی با لسان جرمنی در حد خوب
Í Íتوانایی فکری و بدنی
Í Íاشرتاک منظم در خدمت
Í Íرشکت موفق در دوره تعلیم ابتدایی
 40 Í Íساعت تعلیم تکمیلی در سال
Í Íرشکت در دورههای تعلیم تکمیلی

اعضای آتش نشانان داوطلب به طور افتخاری انجام وظیفه م یکنند .آن ها در اوقات
ف راغت خود بطور منظم ب رای مواقع اضط راری مترین کرده و فقط در مواقع عملیات
برای انجام عملیات فراخوانده می شوند .آن ها باید در ارتباط با وظایف خود حداقل
یک دوره تعلیم ابتدایی و در صورت نیاز تعلیم های تکمیلی
را بگذرانند.
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Íتحقق رشایط قانونی استخدام به صفت کارمند
 Íسن شخص در روز استخدام باالتر از  32سال نباشد
Íسند تحصیلی دوره متوسطه یا سند تحصیلی معادل
Íتعلیم حرفوی مناسب برای اطفاییه
Íداشنت صالحیت طبق نظر کارشناسی داکرت دولتی
Íالیسنس دریوری ابتدایی B
Íکامیابی در امتحان تعیین صالحیت که در آن توانایی های سپورتی-
عملی ،کتبی و زبانی مورد ارزیابی ق رار می گیرند

در مورد پرسونل مدیریت بست عالی و بست باالی خدمت مسلکی اطفاییه
ضوابط متفاوتی طبق مقررات  ThürFwLAPOوجود دارد.

