اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش سوزی و حوادث

 از ذخیره نمودن سوخت و مایعات قابل اشتعال مانند  :بنزین  ،گازوئیل و  ...در منزل خودداری کنید. کپسول اطفای حریق را در منزل نصب نموده و روش استفاده آن را به اعضای خانواده آموزش دهید. هنگامی که برای مدت طوالنی خانه را ترک می کنید  ،شیر اصلی ورودی گاز به ساختمان  ،جریان های برقاضافه و شیر اصلی آب را قطع کنید.
 هرگز در نزدیکی درختان و انباری منزل آتش روشن نکنید. به طور مرتب  ،وسایل برقی و اتصاالت آنها را با دقت کنترل نمایید. از به کارگیری وسایل برقی معیوب و کشیدن بار اضافی از پریزها و رابط های برق خودداری کنید. همواره وسایل گازسوز منزل را کنترل نموده و از عدم نشت گاز آنها مطمئن شوید. دستگاه های هشداردهنده دود و گاز منواکسید کربن در منزل خود نصب کنید( .این دستگاه ها را می توانیداز فروشگاههای تجهیزات ایمنی خریداری نمایید)
-

کبریت و فندک را از دسترس اطفال دور نگه دارید.

 هرگز در رختخواب سیگار نکشید و از رها کردن سیگار روشن و یا انداختن ته سیگار به سطل زباله حاویکاغذ  ،پارچه و سایر مواد قابل اشتعال پرهیز کنید.
 انباری منزل را تمیز کنید و از انباشتن وسایلی از قبیل روزنامه باطله  ،خار و خاشاک و  ...خودداری نمایید. هرگز از مایعات قابل اشتعال مانند :بنزین ،تینر و  ...در فضای داخل خانه و محیط های بسته استفاده نکنید. مایعات قابل اشتعال را در ظروف مخصوص و در جای مناسب دارای تهویه نگهداری کنید. چاه های فاضالب سر بسته و فضوالت حیوانی انباشته شده سبب تولید گازهای قابل اشتعال می شود .نسبتبه کنترل و برطرف نمودن این خطرات دقت نمایید.
 از قراردادن اشیاء و وسایل اضافی و دست و پاگیر در راه پله ها و مسیرهای خروجی ساختمان خودداریکنید تا در زمان بروز حوادث بتوانید به سرعت از منزل خارج شوید.
 از عبور دادن سیم برق از زیر فرش و موکت بپرهیزید. -هنگام استفاده از مواد شیمیایی حتما از ماسک  ،دستکش و تهویه مناسب استفاده کنید.

 هرگز از اجاق گاز برای گرم کردن منزل استفاده نکنید. آزمایش نشت اتصاالت و شیلنگ وسایل گازسوز را با کف صابون انجام دهید و از به کار بردن کبریت برایاین منظور خودداری کنید .
 برای محکم کردن شیلنگ گاز از سیم یا طناب استفاده نکنید. حداقل  2بار در سال نسبت به بازدید از چاه های منزل اقدام نموده و از سالم بودن طوقه و عدم ریزش ونشست فضای اطراف آن اطمینان حاصل نمایید.

مرکز آموزش سازمان آتش نشانی قزوین

