
  وحيديهنشاني و خدمات ايمني شهرداري آتش  هاي توصيه

  

 اماكن در سوزي آتش بروز باعث تواندمي اتومبيل، ي پنجره از روشن سيگار ته پرتاب -۱ 

 .شود گردشگري و طبيعي

ي دستي مناسب در خودرو و اماكن، نصب و آماده داشته  حتماً يك دستگاه خاموش كننده -۲

 باشيد.

هاي شديد پرهيز  انهاي خروشان و جريها، آبهاي عميق، كانال از شنا كردن در آبراه -۳

 كنيد.

ها جلوگيري  ها و رودخانه ي جاده، پرتگاه در هنگام مسافرت از بازي كودكان در حاشيه -۴

 نماييد.

منظور جلوگيري از نوسانات ناگهاني  هاي محافظ براي لوازم الكتريكي به استفاده از دستگاه -۵

 ست.برق شهر ضروري

 سايل برقي غيرضروري را از مدار خارج نماييد.هنگام ترك منزل و يا اماكن، و -۶

در هنگام پيك مصرف برق)باالترين زمان مصرف(، از وسايل و تجهيزات برقي پُرمصرف  -۷

 استفاده نكنيد.

 براي استفاده از كولر، بايد حتماً از سيم و فيوز مناسب با برق مستقيم از كنتور بهره بُرد. -۸

 ي برقي پر مصرف استفاده ننماييد. رف همزمان چند وسيلهراهي برق براي مصاز يك چند  -۹

هاي حامل جريان برق  خصوص بر روي سيم از انبار كردن وسايل اضافي، در پشت بام، به -۱۱

 هاي تقسيم، خودداري نماييد. و جعبه

 كشي برق اماكن را ساليانه يك بار توسط افراد مجاز مورد بازديد قرار دهيد. سيستم سيم -۱۱



 ي دانش، مهارت و يا شهامت نيست. بلكه گوياي بي رعايت نكردن اصول ايمني، نشانه -۱۲

 ناپذيري خواهد داشت.توجهي است كه خسارات جبران 

اي منزل مانند پرده و ... در تماس نزديك با  از قرار دادن مواد قابل اشتعال و لوازم پارچه -۱۳

 هاي روشن جداً خودداري كنيد المپ

 ها را خاموش نماييد.قبل از اينكه وسايل برقي را از پريز خارج كنيد، ابتدا آن -۱۴

 برداري نماييد.از هر پريز برق به ميزان ظرفيت آن بهره  -۱۵

ست دستگاه كامال به سقف قالب و مهار گردد و هاي سقفي، ضروري در صورت استفاده از پنكه -۱۶

 ر نظر گرفته شود.ها دارتفاع مناسب نيز جهت نصب آن

سوزي وسايل برقي، از لوازم خانگي داراي نشان  براي جلوگيري از خسارات ناشي از آتش -۱۷

 .استاندارد استفاده كنيد

 از دستكاري وسايل برقي توسط افراد غير متخصص خودداري كنيد. -۱۸

 ها و مراتع خودداري نماييد.از برافروختن و رها كردن آتش در جنگل -۱۹

تواند ايجاد آتش سوزي نمايد، در هنگام ترك اماكن از خاموش بودن منابع حرارتي كه مي -۲۱

 اطمينان حاصل كنيد.

كه خودتان حضور نداريد جلوگيري  خصوص در مواقعي از ورود كودكان به داخل آشپزخانه به -۲۱

 نماييد.

هاي اوليه را آموزش ق و كمك گيري از حريبه تمامي اعضاي خانواده خود اصول ايمني و پيش -۲۲

 ها جهت يادآوري تجديد شوند. دهيد. الزم است هرچند يك بار آموزش

اجاق گاز خود را در محل مناسب و دور از كوران هوا قرار داده، هر چند وقت يك بار آن را  -۲۳

 توسط افراد مجرب سرويس نماييد.



ند با فرو نمودن اشياي فلزي به داخل پريز روي پريزهاي برق سرپوش بگذاريد تا كودكان نتوان -۲۴

 برق ايجاد حادثه نمايند.

 سوزي اتصاالت برقي استفاده ننماييد. به هيچ عنوان از آب براي خاموش كردن آتش -۲۵

كند. ها را تحريك ميبازي به هر شكل جهت تفريح و سرگرمي نزد كودكان، آناقدام به آتش  -۲۶

 ييد.جدا از اين كار خودداري نما

هاي كنند در محيطهاي قطور كه مثل عدسي عمل مي از پرتاب كردن شيشه نوشابه و شيشه -۲۷

 شوند.جا آغاز ميهاي جنگل از اينسوزي طبيعي خودداري كنيد زيرا درصد بااليي از آتش 

ن و ويژه همراه كودكاهمواره كارت شناسايي، شماره تلفن و آدرس محل اقامت را همراه خود به -۲۸

 سالمندان داشته باشيد.

هرگز ميز اتو را در جايي كه كودكتان قادر است آن را به روي خود بيندازد، چه باز شده و چه  -۲۹

 بسته و تاشده به حالت ايستاده نگذاريد.

هرگز در مواقع پخت و پز به كودك خود اجازه ندهيد بر روي زمين كنار اجاق بازي كند در  -۳۱

 ايد. ه را براي رخ دادن يك فاجعه آماده ساختهصورت زمينغير اين

 وحيديه نشاني و خدمات ايمني شهرداريآتش توصيه هاي ايمني

قتدمت و   هتا، نقتص فنتي،    ستوزي شهروند گرامي آمار نشان ميدهد، بيشترين علتت آتتش    -۱

 كشي برق است. فرسودگي سامانه سيم

 نابودكننده آن نيز باشد.تواند آتش كه گرمي بخش زندگي است، مي -۲

 ها و حوادث جلوگيري كنيم.سوزي  با رعايت اصول ايمني از افزايش آمار آتش -۳

 دانستن نكات ايمني كافي نيست، به آنها عمل كنيد. -۴

 سوزي و حوادث از بي مباالتي، شتابزدگي و عدم دقت ناشي مي شود.آتش  -۵



زيترا   كننتد، كه اكثر متردم در آن كوتتاهي متي    امام صادق )ع( مي فرمايند: دو نعمت است -۶

 شناسند، صحت بدن و ايمني.  قدرشان را نمي

 گذاري است.هزينه كردن براي حفاظت و ايمني يك نوع سرمايه  -۷

 تنها يك شعار نيست.« هاي ايمني را جدي بگيريد توصيه »  -۸

 يد.براي ايمني در كار، هرگز با ابزار فرسوده و معيوب كار نكن -۹

 كند.ايمني در دستان شماست، زيرا كسي از شما حفاظت نمي -۱۱

 گذاري در ايمني، تجارت پرسودي است.سرمايه  -۱۱

 برق خادمي است كه خطاي انسان را حتي براي اولين بار هم نمي بخشد. -۱۲

 ايمني موهبتي است الهي، قدرش را بدانيم. -۱۳

 سالمتي كودكان باالترين نعمت است، با آموزش ايمني به فرزندانمان، آن را بيمه كنيم. -۱۴

 با آموزش نكات ايمني به كودكان شيريني زندگي را تجربه كنيم. -۱۵

 آتش خدمتكار خوب، ولي اربابي بد است. -۱۶

 يك عمر پشيماني، حاصل يك لحظه غفلت است. -۱۷

 ا يك ته سيگار روشن ممكن است حادثه شومي به بار آورد.يك كبريت خاموش نشده و ي -۱۸

 با فراگيري و عمل به نكات ايمني نگذاريم حاصل دسترنجمان فنا شود. -۱۹

 قبل از شروع هر كاري اول به نكات ايمني آن توجه كنيم. -۲۱

  

 


