رعایت اقدامات پیشگیری از خطرات چهارشنبه سوری

آتش
استفبدُ اص هَاد آتص ثبصي ّشگض ثِ طَس کبهل ايوي ًيست ،حتي دس صَستي کِ کبهالً هشاقجت صَست گيشد .حَادث ًهِ تٌْهب هو هي
است ثشاي کسبًي کِ اص آى استفبدُ هي کٌٌذ ثِ ٍجَد آيذ ،ثل ِ ثشاي کسبًي کِ ايي هَاد سا دسست هي کٌٌذ ًيض هو ي است اتفهب
ثيفتذ
توصیه ها
-1کليِ هَادي کِ دس ًبسًجک ،تشقِ ،هٌَس ٍ سبيش هَاد آتص صا ٍ هحتشقِ استفبدُ هي ضًَذ ،اص هَاد هٌفجشُ ٍ آتص گيش ّسهتٌذ کهِ
هبدُ اي خطشًبک است ٍ صذهبت ججشاى ًبپزيشي سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت
-2ايي هَاد خبصيت خَدثِ خَدي آتص گيش ي ٍ اًفجبسي داسًذ .لزا اص ًگْذاسي آًْب حتي ثِ هقبديش ثسيبس کن دس هٌهبصل ،صيهشصهيي،
هحل کبس ٍ ...جذاً خَدداسي کٌيذ
 -3اصحول هَاد هحتشقِ ٍ آتص گيش ٍ اًفجبسي حتي ثِ هقبديش ثسيبس کن ،دس جيت لجبس ٍ کيف جذاً خَدداسي کٌيذ.
-4کَدکبى ٍ ًَجَاًبى اص اقطبس آسيت پزيش ّس تٌذ ،استفبدُ اص ايي هَاد تَسط آًبى خطشات جذي ثِ ّوشاُ داضتِ ،سهالهت آًهبى سا
ثِ خطش اًذاختِ ٍ هشگ سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت.
-5دس صَست ًگْذاسي هَاد آتص ثبصي ،حتي کن خطش حتوبً آى سا دس جبي خطک ٍ خٌک ًگْذاسي کٌيذ.
-6ثقبيبي هَاد آتص ثبصي سا سشيعبً جوع آٍسي ً ٌيذ .حتوبً  15تب  22دقيقِ صجش کٌيذ .ثعذ آى سا جوع آٍسي کشدُ ٍ دس يک سهطل
هحتَي آة ثشيضد ٍ سپس دفع کٌيذ.

 -7دس صَست داضتي هَاد هحتشقِ ٍ اًفجبسي حتوبً اص آى دس ثيشٍى اص خبًِ ٍ دٍس اص هحل هس ًَي ٍ دس جبيي کِ علف ّبي خطک ٍ
دسختبى هَجَد ّستٌذ ،استفبدُ کٌين.
ّ -8ويطِ دس هَاقع آتص ثبصي جْت اطفبء حشيق ،آة دس دستشس داضتِ ثبضيذ.
 -9هَاد آتص ثبصي (هحتشقِ ٍ اًفجبسي) سا اص هحل ّبيي کِ هطوئي ّستٌذ خشيذاسي کٌيذ .ايي هَاد سا اص دست فشٍش تْيِ ً ٌيذ.
 -12کَدکبى ثِ ّيچ عٌَاى ضخصب ًجبيذ اص هَاد آتص ثبصي ٍ هحتشقِ استفبدُ ًوبيٌذ.
 -11هَاد آتص ثبصي (هٌفجشُ ٍ هحتشقِ) سا ثِ طشف افشاد ديگش پشت ً ٌيذ.
 ّ-12يچگبُ هَاد آتص ثبصي سا دس جيت خَد ًگزاسيذ ،صيشا ضبيعبت ججشاى ًبپزيش ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.
ّ -13يچگبُ هَاد آتص ثبصي سا دس ظشٍف ضيطِ اي يب فلضي قشاس ًذّيذ صيشا دس صَست اًفجبس رسات ضيطِ يب فلض ثهِ اطهشاف پشتهبة
ضذُ ٍ سجت صذهبت ٍ خطشات جبًي خَاّذ ضذ .

 -14اص ًضديک ضذى ثِ هَادي کِ ثشاي اًفجبس يب احتشا آهبدُ کشدُ اًذ ،دٍسي کٌيذ ،صيشا خطش اص دسهت دادى عوهَي اص ثهذى ٍ يهب
هشگ سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.
ّ-15ش سبلِ ضبّذ حَادث سقت آٍسي دس ايبم چْبسضٌجِ سَسي اص جولِ سَختگي ّبي ضذيذ ،اص دست دادى چطهن يهب پهبسُ ضهذى
پشدُ گَش ّستين .ايي هَاد سا ضَخي ًگيشيذ صيشا ثب صًذگي خَد ثبصي کشدُ ايذ.
ّ -16يچگبُ ثشاي چبضٌي اص ال ل ثشاي آتص گيشي هَاد استفبدُ ً ي.
 -17ثشاي ًگْذاسي اص هَاد هٌفجشُ ٍ هحتشقِ ،آى سا ثِ طَس ايوي دس يک جعجِ ٍ دٍس اص سبيش هَاد آتص گيش يب گشهب ٍ ال تشيسهتِ ٍ
قشاس دّيذ.
ّ-18يچگبُ هبدُ هحتشقِ ٍ هٌفجشُ اي کِ يک ثبس استفبدُ ضذُ است سا هجذداً استفبدُ ً ٌيذ.

 -19اص آتص صدى الستيکّ ،يضم ،کبستي خبلي ٍ اهثبل آى چِ دس ٍاحذّبي هس ًَي ٍ چهِ دس هعهبثش  ،کَچهِ ٍ خيبثهبى خهَدداسي
ًوبييذ.
 -22پشتبة هَاد آتص صا هبًٌذ فطفطِ ٍ هَضک ثش سٍي دسخت ّب ،ثبم ٍ ثبل ي هٌهبصل اص عَاههل عوهذُ ثهشٍص آتهص سهَصي اسهت.
ضبيستِ است ثِ طَس جذي اص اًجبم آى ثپشّيضيذ.
-21صبحجبى فشٍضگبُ ّبي هَاد ضيويبيي ٍ سًگ فشٍضي ّب اص فشٍش ّش گًَِ هَاد آتص صا ٍ هَاد ضيويبيي ثِ کَدکهبى ٍ ًَجَاًهبى
جذاً خَدداسي ًوبيٌذ.
 -22اص سيختي هَاد سشيع االضتعبل هبًٌذ ًفت ،ثٌضيي ٍ غيشُ ثش سٍي هَاد آتص گيش جهذاً خهَدداسي ضهَدّ .وچٌهيي اص قهشاس دادى
ظشٍف تحت فطبس اص جولِ کپسَل ،اسپشي ،حطشُ کص ّب ٍ غيشُ ثش سٍي آتص خَدداسي ضَد.
-23حتي االه بى ٍجَد يک کپسَل خبهَش کٌٌذُ ي آتص پَدسي دس ًضديک هحَطِ آتص ضشٍسي است.
 -24دس صَست اه بى يک ضيلٌگ آة دس ًضدي ي هحَطِ آتص آهبدُ گشدد تب دس صَست لضٍم ،ثتَاى اص آى استفبدُ ًوَد .حتوبً قجهل
اص تشک هحل ،اص خبهَش ضذى آتص هطوئي ضَيذ.
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