
 باسمه تعالی

    

ّر سبلِ از طریق رسبًِ ّبی جوؼی )تلَیسیَى ٍ رادیَ ٍ ... ( ثب خجر هی ضَین کِ ػذُّ ای ثِ دلیل سبخت اًَاع ترقِّ ی 

، از ّب ی هرگ ضذُ اًذ . اًَاع سَختگیدستی ثب استفبدُ از هَادّ هٌفجرُ ثِ استقجبل خطر رفتِ ٍ دچبر اًَاع هؼلَلیّت ّب ٍ حتّ

حَاسّ هْنّ ثیٌبیی ٍ ضٌَایی ، هٌْذم ضذى ٍ تخریت خبًِ ّب ٍ از دست دادى اػضبی خبًَادُ ّب ، ّوِ ارهغبى دست رفتي 

سَدجَیی ثرخی افراد ٍ ًبداًی ثرخی دیگر است . اهیذٍارین اهسبل در ثْتریي رٍزّب کِ قرار است ًَیذ ثخص آغبز سبلی 

 .ثی تَجّْی ّستٌذ هَاجِ ًطَین ثْتر از سبل ّبی قجل ثبضذ ثب چٌیي اخجبری کِ حبکی از

 به  این منظور توجه به نکات زیر توصیه می گردد:

هراقت اػوبل ٍ رفت ٍ آهذ فرزًذاى خَد ثَدُ ٍ ثِ آًْب جْت پرّیس از آتص ٍ ترقِ ثبزی ٍ سبخت هَاد هٌفجرُ دستی  -

 ّطذار دّین

هی تَاًٌذ هسیر درست  استفبدُ از هَاد هحترقِ،  الذیي ثب ًظبرت هستقین ّن در حیي خریذ ٍسبیل ثی خطر ٍ ّن در زهبىٍ

 را ثِ فرزًذاًطبى ًطبى دٌّذ ٍ از ثرٍز حَادث احتوبلی ثکبٌّذ.

ثِ خبطرداضتِ ثبضیذ ّوَارُ استفبدُ ًبدرست ٍ ثی رٍیِ از ٍسبیل آتص ثبزی ٍ رٍضي کردى آتص ّبی ثسرگ حَادث  -

 ًبگَاری ثذًجبل دارد. 

 ثبزی ثب آتص ٍ هَاد هحترقِ ٍ هٌفجرُ آگبّی الزم را ثذّین. ثِ فرزًذاى خَد درهَرد خطرات

 هَاد سَختی ٍ ترقِ را در هقبدیر کن یب اًجَُ ّرکس در هٌسل ًگِ داری ًکٌین-

از آتص زدى الستیک، ّیسم، کبرتي خبلی ٍ اهثبل ایٌْب چِ در ٍاحذّبی هسکًَی ٍ چِ در هؼبثر، کَچِ ٍ خیبثبى  -

 خَدداری ًوبئین. 

 هَاد آتص زا را از دسترس کَدکبى دٍر ًگِ دارین.  کجریت ٍ-

از پبرک اتَهجیل در کَچِ ّب ٍ هؼبثر تٌگ خَدداری کٌین چرا کِ آتص ثبزی در ًسدیکی ٍسبیط ًقلیِ کِ حبهل ثٌسیي  - -

ٌی ٍ هَاد سَختی ّستٌذ در صَرت کوتریي ًطت ٍ حتی در ضرایط ػبدی ایي ٍسبیل را هجذل ثِ ثوجی هی گرداًذ کِ چبض

 اًفجبر آى کطیذُ ضذُ است.



حتی االهکبى درة هحل ّبیی هثل اًجبرداری، زیرزهیي، ثبلکي ، پطت ثبم ٍ ... را کِ هوکي است فرزًذتبى ترقِ ّب ٍ هَاد  -

هحترقِ ٍ هٌفجرُ را در ایي هحل ّب ًگِ داری ًوبیذ قفل ًوَدُ ٍ از رفت ٍ آهذ فرزًذاى خَد ثِ ایي هکبى ّب هوبًؼت 

 ي هحل ّب را رٍزاًِ هَرد ثررسی قرار دّین. کردُ ٍ ای

در صَرت رٍضي کردى آتص تَصیِ هی گردد آتص در حجن کن ثبضذ ٍ از ّیسم، کبرتي خبلی ٍ اهثبلْن کِ دارای ضؼلِ  -

 زیبد هی ثبضٌذ استفبدُ ًطَد. 

 از ریختي هَاد سریغ االضتؼبل هبًٌذ ًفت، ثٌسیي ٍ ... ثر رٍی آتص جذا خَدداری کٌین-

 از قراردادى ظرٍف تحت فطبر از جولِ کپسَل ، اسپری ، حطرُ کص ّب ٍ ... ثر رٍی آتص جذاً خَدداری کٌین -

 از پرتبة فطفطِ ٍ هَضک ثر رٍی ضبخِ درخت ّب، پطت ثبم ٍ ثبلکي هٌبزل خَدداری کٌین-

 ٍجَد یک کپسَل خبهَش کٌٌذُ آتص ًطبًی پَدری در ًسدیک هحَطِ آتص ضرٍری است.-

از ترک هحل، حتوبً از خبهَش ثَدى آتص هطوئي ضذُ ٍ تَسط ضیلٌگ آة ثبقیوبًذُ آى را کبهالً سرد ًوَدُ ٍ جوغ قجل  -

 آٍری ًوبئین.

در هَقغ پریذى از رٍی آتص از الجسِ ثسرگ ٍ گطبد ٍ از ًَع آتص گیر استفبدُ ًکردُ ٍ از تجوغ در ایٌگًَِ هحبفل  -

 خَدداری کٌین.

ثب ستبد فرهبًذّی سبزهبى  521حریق ٍ یب حبدثِ ضوي حفظ خًَسردی در اسرع ٍقت ثب تلفي در صَرت ثرٍز ّرگًَِ  -

 آتص ًطبًی توبس گرفتِ ٍ هراتت را ثب رکر ًَع حبدثِ ٍ ًطبًی دقیق اطالع دّین. 
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