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ایمنی شما مهم است!



بخاطر داشته باشید!

 دراغلب اوقات کسی که 

 نزدیک ترین شخص به صحنه

 حادثه است، بهترین امکان را

ک اقدام بااهمیت
 برای اجنام ی

یع تر اقدام
 دارد. هرچقدر سر

شتر موارد خسارت ها
کنید، در بی

 

 کم تر می شود. هردقیقه اهمیت

سیار دارد
ب

کمک شما تاثیرگذار است

 ما در سازمان خدمات آتش نشانی تالش می کنیم تا همگان تا آجنا که امکان دارد در امنیت و ایمنی

 بسر ببرند. اما در زندگی روزانه ممکن است شما در موقعیت های مخاطره آمیزی قراربگیرید. با

 داشنت آگاهی های مناسب خود شما می توانید اقدامات زیادی در جهت حفاظت خود درچنین مواقعی

  بعمل بیاورید

اقدامات شما می تواند تعیین کننده باشد

 شما می توانید اقدامات بسیار موثری اجنام دهید، بیش از آن که حتی تصور کنید! شما با اجنام

  اقادامات پیشگیرانه و کاسنت از احتمال وقوع حادثه، می توانید عواقب و مشکالت احتمالی بروز یک

 حادثه را کاهش دهید. در صورتی که آگاهی و آمادگی الزم را داشته باشید این امرممکن است

 ما آگاهی های زیادی در مورد عواملی که سبب پیش آمدن حوادث می شود داریم. ما با کمال میل این

آگاهی ها را با شما قسمت می کنیم
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ایمنی بیشتر در هنگام بروز آتش سوزی

چند پیشنهاد ساده برای آن که در هنگام بروز آتش سوزی در منزل از خود محافظت کنید

 بازی کودکان با آتش   کبریت و فندک را در جائی دور از دسترس کودکان نگهداری منائید. با

 این کارازامکان وسوسه شدن کودکانتان می کاهید، وسوسه ای که می تواند عواقب فاجعه باری برای

خود آنان و شما ببار بیاورد

 آتش سوزی در آشپزخانه   بیشتر آتش سوزی ها در نزدیکی اجاق شروع می شوند. با نصب تایمر

 خطر وقوع آتش سوزی در اثر فراموش کردن خاموش کردن اجاق یا تبخیر آب موجود در غذای در

  حال طبخ و بوجود آوردن حریق در اثر آن را به حداقل می رسانید. همیشه در نزدیکی اجاق یک

 سرپوش یا در ظرف داشته باشید تا در صورت آتش گرفنت ماهی تابه بسرعت بتوانید با قراردادن

 درپوش، آتش را خاموش منائید. بخاطر بسپارید که در بیشتر موارد موثرترین کار، خفه کردن آتش

 است )جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آن( بجای تالش برای خاموش کردن  آن با استفاده از آب. و

بطورمرتب فیلتر هواکش را متیزکنید تا آتش سوزی براحتی بجاهای دیگرسرایت نکند

 شمع روشن   همیشه مراقب شمع های روشن بوده و از جاشمعی ها و تزئینات مربوطه که از نوع

 مواد نسوزباشد، استفاده منائید. هرگز اتاق را با شمع روشن رها نکرده و قبل از بیرون رفنت حتما

آنرا خاموش منائید. کسی که روشن کرده، وظیفه خاموش کردن شمع را هم دارد

 سیگارکشیدن در تخت خواب   هرگز درهنگام درازکشیدن در تخت خواب یا کاناپه سیگار نکشید.

 بسیاری از آتش سوزی های منجر به مرگ در اثربخواب رفنت اشخاص با سیگار روشن اتفاق

افتاده است. و دقت کنید که زمانی که زیرسیگاری را خالی می کنید سردشده باشد

 آتش سوزی براثر الکتریسیته   همیشه برای نصب یا تعمیر تاسیسات برقی در منزل از کمک یک

 برقکارحرفه ای استفاده منوده و  کلید محافظ نشت جریان یا باصطالح کلید محافظ جان نصب

 منائید. همچنین از المپ های با قدرت روشنائی مناسب استفاده  کنید. استفاده ازالمپ های قوی که

حرارت باالئی را تولید می کنند می تواند باعث آتش گرفنت سرپوش یا آباژور شود

 آتش سوزی عمدی    مواد قابل اشتعال را در جائی که از دسترس اشخاص غیرمجاز دور باشد،

بعنوان مثال در مکان های قفل شده یا در درون مسکن خود نگهداری کنید

 آتش روشن کردن در شومینه   همیشه از توصیه های سازنده شومینه در مورد این که

 برای چه حجمی از چوب هیزم طراحی شده است، پیروی منائید. خاکستر شومینه

 را در یک سطل فلزی خالی کنید. اگر در مورد استفاده از شومینه خود پرسشی

دارید، از مسئول پاک کردن دودکش ها در محل سکونت خود کمک بگیرید
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 ایمنی بیشتر در برابر حوادث

ناشی از افتادن یا زمین خوردن

 چند پیشنهاد ساده برای آن که خانه خودرا دربرابر حوادث

ناشی از افتادن ایمن تر منائید

 اشیا و لوازمی   که اغلب از آن ها استفاده می کنید را در 

 فضاهای کم ارتفاع یا طبقات پائین ترکمدها نگهداری کنید

 تا مجبورنباشید برای پائین آوردن آن ها از نردبان یا چارپایه

استفاده منائید

 با مقابله کردن و برطرف کردن سطوح   لیز و لغزنده بیرون 

 منزل خود در فصل زمستان، خطر زمین خوردن خود و

دیگران را کاهش دهید

 برروی پله ها صفحات محافظ   لغزندگی نصب منائید. با 

 این کارازخطرزمین خوردن در پله ها می کاهید. از آن گذشته با

نصب صفحات محافظ لغزندگی پله ها منایان تر می شوند

 شب ها و درهنگام   خواب نور ضعیفی را در منزل روشن 

نگهدارید، اگر برای کاری مجبورید بیدارشوید

 اقدامات الزم را بعمل   آورید تا سیم های برق و 

 برجستگی های فرش ها باعث زمین خوردن شما در منزل

نشوند

 در حمام و وان از محافظ لغزندگی  استفاده منائید. با 

 این کار هم از زمین خوردن افراد خردسال و هم کهنساالن

جلوگیری می کنید
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جتهیزات خوب برای داشنت یک خانه ایمن تر

با چند خرید ساده می توانید خانه خودرا ایمن تر منائید

 آشکارساز دود یا دستگاه اعالم خطرآتش سوزی    داشنت یک دستگاه اعالم خطرآتش سوزی می تواند

 مبعنای مرگ یا زندگی باشد. حداقل یک دستگاه آژیرخطرآتش سوزی در هر طبقه منزل و حداقل

 یک عدد در هر اتاق خواب نصب کنید. دستگاه را حداقل یک بار در سال امتحان کرده و آن را هر ده

سال یک بارتعویض منائید

 پتوی اطفاء حریق   با داشنت پتوی اطفاء حریق می توانید آتش سوزی های کوچک را با قراردادن اینپتو

برروی جسم در حال سوخنت، خاموش منائید

 کپسول آتش نشانی    حداقل یک کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید. یک کپسول آتش نشانی

پودری شش کیلوئی کافی است

 تایمر برای اجاق آشپزخانه   اگر نگران این هستید که خاموش کردن اجاق را فراموش کنید، برروی

اجاقتان یک تایمر نصب کنید

 محافظ لغزندگی    برروی پلکان خود محافظ لغزندگی نصب

 منائید تا خطرلغزیدن و افتادن را کاهش دهید. بسیاری از

 انواع این محافظ ها از نوارهایی ساخته شده اند که براحتی قابل

نصب هستند

ایمنی بیشتر در برابر مسمومیت

چند پیشنهاد ساده برای کاهش خطر ابتال به مسمومیت

 دارو، مایع ظرف شوئی و موادشیمیائی    دیگر را در کمدهای قفل شده

 نگهداری منائید یا به شکلی دیگر از دسترس کودکان خردسال دور نگهدارید.

 موادپاک کننده و شوینده و داروها غالبا خاصیت خورندگی داشته و می توانند

در مقادیر نامناسب ایجاد آسیب منایند

درب بطری ها و قوطی های حاوی    مواد خطرناک را بخوبی و محکم ببندید
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 در صورت وقوع حادثه

 اگربهرروی، حادثه ای پیش آمد، خود شما می توانید اقدامات بسیاری درجهت کاهش

عواقب آن اجنام دهید. درصورت بروز آتش سوزی شما بایستی

 جنات دهید   اگر آتش سوزی محدوداست شما

 می توانید شخصا برای خاموش کردن آن اقدام

 منائید، بعنوان مثال با استفاده از پتوی اطفاء

 حریق یا کپسول آتش نشانی، اما بشرط آن که

 مستلزم بوجودآمدن خطرات یا ریسک های بزرگی

برای شما نباشد

اگر این امکان وجود نداشت:

 خودتان و افراد دیگردر نزدیکی خودرا جنات

دهید

 اگر باید خارج شوید زیر الیه دود و بصورت

خزیده بطرف بیرون بروید

 درب اتاقی که آتش سوزی در آن جا جریان دارد

را ببندید

 هرگز برای خارج شدن از آسانسور استفاده

نکنید

 اگر در آپارمتان زندگی می کنید و مجتمع مسکونی 

 شما آتش گرفته است، امن ترین مکان برای شما

 درون آپارمتان خودتان است. در این مواقع

 خارج شدن و بسوی پلکان ها رفنت ممکن است برای

 شما خطرجانی داشته باشد زیرا راه پله ها ممکن

است از دود سمی پرشده باشد

 هشداردهید    دیگرانی که در نزدیکی شما 

 هستند را از خطر باخبرکنید تا تعداد بیشتری

خودرا از محدوده خطر دورکنند

 

 اعالم خطر کنید   با متاس با ١١٢ وقوع

آتش سوزی را اطالع دهید و اطالع دهید که

چه اتفاقی افتاده است

از کجا متاس می گیرید

شما که هستید

 

 خاموش کنید   درصورت امکان کوشش کنید 

 جسم در حال سوخنت را خاموش کنید، اما خودرا

به مخاطره نیاندازید. این را در نظربگیرید که

 مواد خاموش کننده را برروی نقاط شعله ور 

بپاشید نه برروی شعله های آتش

 برای خاموش کردن ماهی تابه شعله ور باید

 سرپوشی برروی آن بگذارید، هرگز از آب

استفاده نکنید

 برای خاموش کردن تلویزیون در حال اشتعال،

 ابتدا دوشاخه آن را بایستی از پریزبرق خارج

منائید سپس اقدام به خاموش کردن آن منائید

 از کپسول آتش نشانی پودری می توان برای

 خاموش کردن بیشتر آتش سوزی ها استفاده کرد.

 هرگز آب برروی سیم های حاوی برق یا روغن در

 حال اشتعال نریزید زیرا آب بسرعت و با حرارت

باال شروع به جوشیدن می کند
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   اگر کسی بطور جدی آسیب دیده است شما

بایستی

 شخص موردنظررا اگر در حالتی یا مکانی با

 شرایط بحرانی یا درمعرض خطرجانی باشد،

 ازآن جا  یا از

 آن حالت دورکنید. اگر این شخص نفس

منی کشد شما بایستی

.به ١١٢ زنگ زده و   موضوع را اطالع دهید

 عملیات احیا قلبی ریوی را شروع کنید به

 این صورت که ٣٠ دفعه برروی قفسه سینه او

 فشار واردکرده )فشارباال( سپس دوبار تنفس

 مصنوعی دهان بدهان بدهید. این کار را تا

 زمانی که شخص موردنظر شروع

 به نفس کشیدن کرده یا آمبوالنس سربرسد،

تکرار کنید

 اگرشخصی ماده ای سمی نوشیده یا به نوعی

 وارد بدن خود منوده است، شما بایستی با

 ١١٢ یا مرکزاطالعات مسمومیت متاس بگیرید.

 شخص را در حالتی ثابت و به پهلو قراردهید.

 سعی نکنید که او را وادار به خروج محتویات

 معده یا استفراغ منائید زیرا این عمل می تواند

منجر به آسیب های داخلی مبراتب بدتری شود

بازبینه
ک لیست یا 

 بازبینی
ل مورد

در منز
زیر را 

ب نکات 
طورمرت

 اگر ب

ا افزایش می دهید
د، ایمنی خودر

 قراردهی

گاه اعالم خطرآتش سوزی کارمی کند؟ 
آیا دست

سول آتش نشانی موجوداست؟
آیا کپ

آیا پتوی اطفاء حریق موجوداست؟

روز آتش سوزی را
وامل احتمالی ب

ها یا ع
جود ریسک 

 و

کنترل کنید

منائید
کنترل 

یا زمین خوردن را 
ک افتادن 

جود ریس
و

منائید
کنترل 

سمومیت را 
 بروزم

تمال وجود خطر
اح

منائید
کنترل 

خودرا 
 منزل 

بیمه

منائید
 بازبینی 

انه، این موضوع را
افراد خ

ضور همه 
 در ح

 بکنید
ر باید

ت وقوع آتش سوزی  چکا
که درصور
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ما را از وقوع حادثه باخبرکنید

 اگر بصورت اورژانس نیاز به کمک

 سازمان خدمات آتش نشانی، پلیس یا آمبوالنس

 دارید، بایستی با شماره تلفن ١١٢ متاس گرفته

 و آمادگی این را داشته باشید که این نکات را هم

اطالع دهید

این که چه اتفاقی افتاده است

از کجا زنگ می زنید

از چه شماره تلفنی زنگ می زنید

 متاس گرفنت یا دریافت کمک از طریق ١١٢

 رایگان است. اما شما باید تنها در مواقع کامال

اضطراری با ١١٢ متاس بگیرید

www.rtog.se 00 40 480-010ادامه مطلب در شماره تلفن

•
•
•

.

:


