
 هنكات ايمني مشترك در كليه حوادث غيرمترقب

 

 .متلفن قرار دهينزديك  ،شماره تلفن هاي ضروري را يادداشت كنيم و آن را در محلي قابل دسترس     .۱

محل و نحوه ي عملكرد زنگ خطر سيستم اطفاي حريق، كپسول آتش نشاني، جعبه ي كمك      .۲

هاي اوليه، بسته تداركات حوادث غيرمترقبه، خروجي هاي اضطراري، شير اصلي آب، گاز و فيوز 

 .مخود مطلع سازيبرق را به ميهمانان، پرستار بچه و ... نشان داده، آن ها را از برنامه ي ايمني 

 خروجي هاي راه و راهروها شدن مسدود سبب اضطراري مواقع در است ممكن كه را وسايلي      .۳

 .مكني جا جابه شود،

واكسناسيون را هيچ گاه به تعويق نيندازيم تا هنگام حوادث غيرمترقبه و پيدايش جراحت و      .۴

 .دبيماري هايِ عفوني، مقاومت بدن ما كافي باش

سموم، مواد قابل احتراق، مخازن گاز، سوخت و ... را در خارج از ساختمان نگه داريم و درصورت      .۵

دورِ آن را با كيسه هاي شن و ماسه محكم كنيم ) آن ها را در محلي قرار دهيم كه درصورت  ،نامكا

 .(نشت و جاري شدن، به فاضالب هدايت شوند

انتخاب كنيم كه همه ي افراد پس از حادثه در آن جا جمع  مكاني امن در بيرون از ساختمان     .۶

 .دشوند تا مشخص شود چه كسي در ساختمان باقي مانده و نياز به كمك دار



تمرينات مربوط به مقابله با هر يك از حوادث را حداقل سالي دوبار تكرار كنيم تا به صورت عادت 

 .ددرآيد و حين حادثه زمان از دست نرو

خت، خريد و اجاره ي ساختمان ها به رعايت نكات ايمني و استاندارد ساختمان سازي توجه در سا     .۷

 .مكني

 .متعميرات بنا، درب و پنجره هاي شكسته و ترك خورده و وسايل برقي را به تعويق نيندازي     .۸

 .مساختمان و اموال خود را در مقابل حوادث بيمه كني

و استان خود، اطالعات الزم را كسب و با افراد ساختمان در مورد  در مورد حوادث شايع در شهر     .۹

 .مآن بحث كني

 هاي دامنه ها، صخره سيل، احتمالي يا قبلي مسير درياچه، رودخانه، بركه، نزديكي در بنا احداث از  .۱۱

 .كنيم خودداري كوه و تپه پرشيب،

 .ماز قراردادن هرگونه شيء مثل ظرف، گلدان و ... در پشت پنجره ها خودداري كني  .۱۱

در حوادثي چون طوفان، گردباد، سيل و ... تا دستور تخليه از طرف مسوولين صادر نشده،  

 .مساختمان ها را ترك نكني

س و پايگاه امداد پلي بيمارستان، نشاني، آتش درمانگاه، يعني رساني امداد هاي محل ترين نزديك  .۱۲

 .مجمعيت هالل احمر را شناسايي كرده، به افراد ساختمان يادآور شوي

 .دنرو دست از زمان حادثه حين تا كنيم تمرين ساختمان افراد با را حادثه شروع خبردادن ي نحوه  .۱۳



و به آن ها  داريم نگه كودكان دسترس از دور را سموم و فندك كبريت، داروها، اشتعال، قابل مواد  .۱۴

 .تآموزش دهيم كه اين مواد براي بازي كردن نيس

 .مكني توجه ها رسانه ايمنيِ هشدارهاي به  .۱۵

 .مكني تهيه درپوش ساختمان پريزهاي براي  .۱۶

 .مداري نگه روشن را آن همواره و باشيم داشته همراه دار باطري راديوي يك حوادث در هميشه  .۱۷

د غذايي درون يخچال را كه زودتر فاسد مي شوند، پيش از بقيه مواد موا برق، قطع صورت در  .۱۸

 .مصرف كنيم

 .مكني كمك ها آن به اورژانس و پليس نشاني، آتش امدادي، نيروهاي درخواست درصورت  .۱۹

 به سپس و كرده بررسي صدمات و جراحات وجود نظر از را خود حتماً حادثه هر اتمام از پس   .۲۱

 .مبيبشتا ديگران كمك

 از اطمينان عدم صورت در و كنيم بررسي ايمني و خسارت نظر از را ساختمان حادثه، از پس  .۲۱

 .مكني ترك احتياط با را آن ايمني،

 نكنيم جا جابه را او دهيم، اطالع فوراً يافتيم، مجروحي كه صورتي در بشتابيم، همسايگان كمك به  .۲۲

ماندن در آن محل براي وي خطرناك باشد ) مثل  باقي كه آن مگر ندهيم حركت حد از بيش و

 .( ... واحتمال آوار، خفگي، آتش سوزي 



 .منشوي وارد مخروبه هاي ساختمان به كنجكاوي خاطر به  .۲۳

 رفتار نرمي به و باشيم مراقب ها آن به شدن نزديك حين) ببنديم امني جاي در را مزارع حيوانات  .۲۴

 .(ز حوادث تغيير مي كندا پس حيوانات رفتار گاه كنيم،

 تا و بگيريم عكس آمده وجود به خسارت از گرفته، تماس خود ي بيمه شركت با حادثه از پس  .۲۵

 .منكني ترميم را ها آن بيمه مأمورين آمدن

 .مدريابي را ها آن هستند، ناراحتي متحمل ما مثل نيز سالمندان و كودكان حادثه، حين  .۲۶

 .مو مرور وسايل نقليه ي اضطراري باز نگه داريخيابان ها را براي عبور 

 دليل بي ارتباطي هاي خط تا كنيم استفاده تلفن از ضروري بسيار مواقع در تنها حادثه هنگام  .۲۷

 .دنشو مشغول

 .نكنيم استفاده آن، داخل به...  و شيشه خرده ورود احتمال علت به روباز غذايي مواد از  .۲۸

 

 


