توصیه های ایمنی شب چهارشنبه پایان سال
تامین ایمنی با همت و همکاری همه شهروندان و تالش همه جانبه آتش نشانان و دیگر گررو هرای
امدادی امکان پذیر است « .چهارشنبه سوری » از جمله سنت هایی است که اگر با توجه بره اصرول
ایمنی و رعایت آنها انجام شود می تواند موجب نشاط  ،همبستگی و همدلی آحاد جامعه شود.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با توجه به این مهم و به منظور تامین ایمنری
هر چه بیشتر شهروندان به ویژ خانواد ها رعایت نکات زیر را توصیه می کند :

 والدین و مسئولين واحدهای آموزشی با هشدار به وو واوها و واوها آو ها را از
خطرات و عوارض وحشتناک بازی با آتش و مواد محترق آگاه کنند.

 والدین عزیز برای حفظ سالمتی فرزودا خود مراقبت و وظارت بيشتری بهر رفتهار
آوا اعمال ومایند .معموال کودکا خود زشتی آتش بازی را به دليهخ خطهرات آ
درک می کنند و ب همين دليخ اغلب کبریت  ،ترق و مواد آتش زا را پس از ت ي در
وقاط غير قابخ دید مثخ اوباری  ،زیرزمين  ،بالکن  ،پشت بام و یها در داخهخ کمهد ،
کيف و وسایخ شخصی خود مخفی می کنند ک همين امر از عوامهخ بهروز حریه و
حادث می باشد.لذا توصي می شود حتی االمکا درب این محخ ها را قفخ کهرده و
این مکا ها و وسایخ شخصی فرزودا خود را بطور وامحسوس مورد بازرسی قهرار
دهيد.

 کودکا در صورت عدم دسترسی ب کبریت و مواد آتش زا در منزل ،

هت ت يه

مواد محترق ب فروشگاه ای روگ  ،مواد شيميایی و داروخاو ها مرا ع می کننهد
لذا ب فروشندگا این قبيخ مواد توصي می شود ک اکيداً از فروش مواد آتش زا ب
کودکا و وو واوا خودداری کنند.
 فرزوداوتا را از وگ داری مواد محترق  ،ت ي و ساخت وسایخ آتهش بهازی دسهتی
حتی در مقادیر بسيار کم منع کنيد.

 ب ش روودا عزیز توصي می شود خاموش کننده های دستی را در منهزل  ،محهخ
کار و در خودرو ب صورت آماده و در دسترس داشت باشند تا در صورت وياز بتواوند
از آو ا استفاده کنند.
 کبریت و مواد آتش زا از مل وفت وامثال آ را از دسترس کودکا دور و مراقبهت
کنيد ک با آتش زد بوت یا هيزم در محيط خاو و گذرگاه های عمومی برای ها
خود و دیگرا و ويز محيط زیست ایجاد خطر وکنند.
 مواد محترق معموال ب صورت ترکيبی مورد استفاده قرار می گيرد  .این مواد در اثر
ابجایی  ،حمخ و وقخ  ،ضرب و حرارت عمخ می کنند و منفجر می شوود .وگ داری
این مواد در مکا ها وظروف غير استاودارد خطرسازاست و در شرایط مساعد بدو
دخالت اوسا می تواود خود ب خود حتی هنگام اب
ساک و کيف بر اثر حرارت و یا ضرب منفجر شود.

ایی با دست و یا در داخهخ

 مواد محترق را هيچگاه در ظروف شيش ای یا فلهزی وگ هداری وکنيهد هو در
صورت اوفجار ،ذرات واشی از پرتاب آ مو ب آسيب اوی می شود.
 از اوداختن مواد منفجره  ،قوطی های در بست  ،مخاز کو ک گاز و ظهروف تحهت
فشار ب داخخ آتش ک منجر ب اوفجار شدید می شود خودداری کنيد.
 از قرارداد ظروف مایعات و مواد قابخ اشتعال مثخ ظرف وفت ،بنزین ،گازوئيخ و یها
مخاز گاز در مجاورت شعل آتش دا خودداری و از ریختن مایعات قابخ اشهتعال
روی شعل آتش پرهيز کنيد.

 هنگام آتش زد بوت و هيزم باید تو

داشت باشيد زمين مسطح و هموار باشهد ،

ب تر است این عمخ را روی زمين خاکی یا سطح بتووی اوجام دهيد
 از روشن کرد آتش در گذرگاه های باریک ،وزدیک پسهت بهر یها ایسهتگاه ای
کاهش فشار گاز و پارکينگ های عمومی پرهيز کنيد.
 از آتش زد بوت و هيزم وزدیک خودروها و مواد قابخ اشتعال خودداری کنيد.

 برخی برای برافروختن آتش  ،شاخ ی درختها را مهی شهکنند و از آ اسهتفاده
می کنند و یا در کنار درختا و داخخ بوستا ها آتش روشن مهی کننهد  ،توصهي
می شود از اوجام این اعمال خودداری شود تا از این طریه فاهای سهبز و محهيط
زیست در معرض وابودی قرار وگيرد.

 پرید از روی آتش با ادر و لباس های گشاد فو العاده خطرواک است.
 در صورت امکا آتش را با استفاده از وسایخ خاموش کننده  ،آب  ،گهووی و پار ه
ومدار خاموش کنيد.

 وزدیک محخ ایجاد آتش  ،آب و خاموش کننده های دستی را آماده کنيد و پهس از
خاموش شد بوت ها و سایر مواد سوخت شده  ،خاکستر باقيماوده را بها آب کهامالً
خيس و پس از خاموش شد کامخ آتش ،محخ را ترک کنيد.
 از متوقف ومود خودرو در کو

و معابر تنگ خودداری کنيد را ک آتش بازی در

وزدیکی وسایخ وقلي ک حامخ بنزین و مواد سوختنی هستند در صهورت کمتهرین
وشتی از آو ا و حتی در شرایط عادی ،این وسایخ را مبدل ب بمبی مهی سهازد که
اشنی اوفجار آ کشيده شده باشد.
 موادمنفجره درمجاورت لوازم گرما زا یا در هوای گرم وحتی در دست یا يب افهراد
ممکن است ایجاد اشتعال وماید  ،همچنين بعای مواد شيميایی مثخ اکليخ  ،سهرو
و کاربيد هنگام ترکيب با هم یا با آب ایجاد حرارت  ،اوفجار و اشتعال می ومایند لذا
بایستی این مواد از دسترس کودکا

دور وگ داشت شوود.

 قابل توجه است که بدانید انفجار فقط  052گرم مواد ساخت ترقه
می تواند یک آپارتمان را به شدت تخریب و ویران نماید  ،ضمن
اینکه شیشه های ساختمانهای مجاور تا شعاع  052متری در اثرر
این انفجار شکسته خواهد شد.
 در صورت بروز هر گوو آتش سوزی و حادث دیگری در صورت گسترده بود  ،ابتدا
افراد مسن و کودکا را از محخ حادث ب محخ امهن اوتقهال دهيهد و ضهمن حفهظ
خووسردی با شماره تلفن  521سازما آتش وشاوی و خهدمات ایمنهی شه رداری
قزوین تماس بگيرید و با ذکر وشاوی دقي و ووع حادث به سهتاد فرماوهدهی ایهن
سازما  ،هنگام حاور آتش وشاوا در محخ حادث و ایت همکاری را با آوا داشت
باشيد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین
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