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 -1قبل از ترك منزل خود تمامی وسایل غيرضروری الكتریكی را خاموش و در صورت امكان جریان برق آنها را از ناحيه فيوز
مينياتوری قطع كنيد.
-2كليه وسایل گرمازا و گازسوز را خاموش و شير اصلی گاز را از ناحيه بعد از كنتور و یا سيلندر گاز كامالً قطع كنيد.
-2از بسته بودن شيرهای آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترك منزل كامالً مطمئن شده و سپس محل را ترك كنيد.
-2در صورت وجود نشتی در شبكه آبرسانی گرم و سرد منزل قبل از ترك منز ل نسبت به رفع آن توسط متخصصين اهل فن
اقدام شود.
-2قبل از ترك منزل از بسته بودن درها و پنجره های خانه اطمينان كامل حاصل كنيد و كليد خانه را به شخص قابل اطمينان
خود بسپارید تا در هنگام وقوع حادثه احتمالی بتواند از آن استفاده كند.
-1از قرار دادن هرگونه وسایل اضافی و یا اثاثيه منزل در بالكن منزل خودداری كنيد .زیرا در اثر وزش باد احتمال سقوط اجسام
بر روی عابرین و یا افراد وجود دارد و یا در اثر افتادن مواد آتش زنه امكان دارد آتش سوزی رخ دهد.
-7از نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال و یا كپسول گاز اضافی در محيط خانه جداً خودداری كنيد و اینگونه وسایل را در خارج از
محيط منزل در مكانی مناسب نگهداری كنيد.
-9اسناد و مدارك مهم و اساسی و لوازم با ارزش خود را در محلی امن و مناسب مثالً در گاوصندوق منزل نگهداری كنيد.
 -8هنگام مسافرت حتماً یك دستگاه خاموش كننده دستی همراه داشته باشيد تا در صورت بروز آتش سوزی در خودرو از آن
استفاده كنيد.
 -11همواره كارت شناسایی ،شماره تلفن و آدرس محل اقامت را همراه خود به ویژه همراه كودكان و سالمندان داشته باشيد.
پيوسته مراقب كودكان خود باشيد تا از دسترس شما دور نشوند.
 -11هنگام رانندگی اگر احساس كردید خواب و خستگی بر شما چيره می شود ،در محلی امن توقف كنيد ،چراغ های خطر خودرو
را روشن كنيد و به استراحت بپردازید.
 -12درمسير تردد خودروها،كنار رودخانه ها  ،سيالب ها ،پرتگاه و مكان هایی كه احتمال ریزش وجود دارد اتراق نكنيد.
-12مكانی را برای اسكان انتخاب كنيد كه از ایمنی و امنيت الزم برخوردار باشد.
 -12در صورت استفاده از وسایل گرمایشی و پخت غذا ،از سالمت وسایل و عدم نشت گاز و تهویه مناسب محل اسكان اطمينان
حاصل كنيد.

