در صورت وقوع آتشسوزی ...
نجات

همدیگر را
خبر کنید

آژیر را بصدا
درآورید

خاموش کنید

در درجه اول خود و اعضای خانواده خود را نجات دهید .اگر اطاق پُر از دود
شد زیر سطح دود بخزید .در کف اطاق اغلب هوا تمیزتر است .درب مکانی که
دچار حریق شده را ببندید .در حین فرار از آتشسوزی هرگز از آسانسور استفاده
نکنید .اگر راه پله ها بعلت آتشسوزی در زیرزمین/اطاق زباله مملو از دود
شد ،آپارتمان را ترک نکنید تا سازمان امدادنجات حریق خاموش کند یا مراتب
دیگری اعالم شود.
به سایر افراد در نزدیکی خود خبر دهید تا آنها نیز خودرا به جای امنی برسانند.
آرامش خودرا حفظ کنید .بخاطر داشته باشید که کودکان ممکن است خودرا زیر
تخت یا در گنجه پنهان کنند.

وقتی خود و خانواده تان به محل امنی رسیدید آژیر آتشسوزی را بصدا درآورید
(اگر آژیر وجود دارد) یا به شماره مرکز امداد  112تلفن کنید .اطالعات مربوط
به حادثه ،از کجا تلفن می کنید و مشخصات فردی خودرا سریع شرح دهید.

پس از انجام مراحل فوق حاال می توانید آتش را خودتان خاموش کنید ولی بی
مورد ریسک نکنید! روی آتش آب نپاشید بلکه به کف زمین آب بپاشید .روی یا
اطراف کابل های برق آب نپاشید .اگر دیگ آتش گرفته باید آتش را با در قابلمه
خفه کنید ،هرگز روی دیگ آب نریزید! اگر تلویزیون آتش گرفت پریز برق آنرا
بکشید و آتش را با آب خاموش کنید.

این بروشور برای افزایش دانش و آگاهی نسبت به حفاظت آتشسوزی و افزایش آسایش مستأجران
ما در منازلشان با همکاری واحدهای زیر تدوین شده است:

080911

حفاظت
آتشسوزی
– آپارتمان

ایمنی خود و همسایگانتان را افزایش دهید

حفاظت در برابر آتشسوزی

هرساله  400فقره آتشسوزی در خانه های واقع در محدوده امداد نجات یوته بوری بزرگ به
وقوع می پیوندد .با مراجعه به این لیست ،حفاظت در برابر آتش در آپارتمان خود را کنترل
کنید .اگر در مورد حفاظت در برابر آتش سوالی دارید با خدمات امداد نجات ،شماره تلفن
 031-335 26 00تماس بگیرید.

آژیر آتشسوزی

آژیر آتشسوزی

از آتشسوزی جلوگیری کنید
 کبریت و فندک را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

آژیر آتشسوزی را به شرح زیر امتحان کنید

دکمه ای را که روی کلیه دستگاههای آژیر آتشسوزی نصب است فشار دهید.
ال وقتی از
اگر صوت نکشید باطری آنرا تعویض کنید .دستگاه را بطور مرتب مث ً
مسافرت برمی گردید و در رابطه با اولین ادونت (اولین یکشنبه از چهار یکشنبه
قبل از کریسمس) کنترل کنید .هر از گاهی آنرا با جاروبرقی تمیز کنید.

 هرگز وقتی در خانه نیستید یا می خواهید بخوابید لباسشوئی ،خشک کن ،ماشین ظرفشوئی و
امثال آنرا روشن نگذارید.
 چربی و روغن در حرارتهای باال مشتعل می شوند .وقتی مشغول سرخ کردن یا سوخاری
کردن در روغن هستید باید یک درپوش در دسترس داشته باشید تا بتوانید آتش را خفه کنید.

کپسول دستی اطفاء حریق

 سوزاندن و پختن بیش از حد غذا تا حد خشک شدن آن عوامل عادی آتشسوزی هستند .فیلتر
هواکش آشپزخانه را بطور مرتب تمیز کنید طوریکه چربی در آن جمع نشده باشد.
 هرگز شمع روشن را از نظر خود دور نکرده و خاموش کردن شمعی که روشن کرده اید
را فراموش نکنید .هرگز شمعدانها را با مواد قابل اشتعال مانند یقه های پارچه ای شمعمدان،
جلبک یا مواد مشابه آن تزئین نکنید.

مطفأة حريق يدوية

پتوی آتشنشانی

پتوی آتشنشانی

برای نجات خود برنامه ریزی کنید
 دستگاههای دولتی ملزم می کنند که مسکن شما به حداقل یک دستگاه آژیر آتشسوزی مجهز
باشد .باطری آژیر آتشسوزی را قبل از آنکه دیر شود تعویض کنید.
 توصیه می شود تجهیزات اطفاء حریق بصورت یک کپسول پودر آتشنشانی  6کیلوگرمی
در دسترس داشته باشید.
 با اعضای خانواده در مورد چگونگی ترک مسکن درصورت وقوع آتشسوزی صحبت کنید.
 از گذاردن اشیاء در راه پله و راهروها خودداری کنید .به این مسئله فکر کنید که این اماکن
درصورت وقوع حادثه راه فرار شما محسوب می شوند.

سازمان خدمات امداد نجات در دسترس داشتن حداقل یک کپسول پودری
آتشنشانی را در مسکن توصیه می کند .کلبه ییالقی نیز مسکن محسوب می شود.
وجود یک کپسول پودری دوکیلوگرمی آتشنشانی در اتومبیل ،کاراوان ،قایق و
امثال آن توصیه می شود .کپسول آتشنشانی دستی را می توانید از مراکز خرید یا
فروشگاههای بزرگ مصالح ساختمانی خریداری کنید.
داشتن یک پتوی آتشنشانی در منزل خوب است .از این پتو می توانید برای
خاموش کردن آتش در لباس یا آتشسوزی محدود از طریق خفه کردن آن
استفاده کنید.

 اشیاء قابل اشتعال را در بالکن یا حیاط نگهداری نکنید چون خطر آتشسوزی عمدی
و منحرف شدن وسائل آتشبازی وجود دارد.
 از کاربرد وسائل برقی که سیم یا پریز آنها صدمه دیده خودداری کنید.

آژیر آتشسوزی شانس شما را برای ترک محل درصورت وقوع آتشسوزی در
خانه تان افزایش می دهد .دستگاه آژیر آتشسوزی بایستی در سقف بیرون از
اطاق خواب نصب گردد .مسئولیت وجود یک باطری سالم در دستگاه آژیر
آتشسوزی با شماست .آیا مسکن شما فاقد آژیر آتشسوزی است؟ دراینصورت
برای دریافت یک دستگاه آژیر آتشسوزی با واحد خدمات مشتریان/مسئول
ساختمان/رئیس ساختمان/دفتر محلی صاحبخانه تماس بگیرید.

تایمر

خاموش کردن اجاق گاز براحتی فراموش می شود و بسیاری از آتشسوزیها
از آنجا آغاز می شود .از قرار دادن اشیاء روی اجاق گاز خودداری کنید و
عادت کنید که همیشه خاموش بودن آنرا کنترل کنید .ترجیحاً یک تایمر برای
دستگاههای برقی نصب کنید تا اگر خاموش کردن دستگاه را فراموش کردید،
جریان برق پس از مدت معینی قطع شود .اگر سوالی دارید با سازمان امداد
نجات تماس بگیرید.
.

طرز استفاده از کپسول آتشنشانی دستی به شرح زیر است:

.1

.2

ضامن کپسول
را جدا کنید
آتش را هدف
بگیرید

.

.3

کپسول را در ارتفاع
کمی از آتش بگیرید

دسته کپسول
را بطرف
پائین فشار
دهید

