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تًصیه های ایمىی د ر خصًص وشت گاز

 -1فٛراً ضیر اصّی را ثجٙذیذ  ٚاز دست زدٖ ث ٝوّیذ ثرق ٞ ٚر ٚسیّ ٝثرلی و ٝایجبد جرلٕ٘ ٝبیذ جذاً خٛدداری ٕ٘بئیذ.
 -2چٙب٘چ ٝوٙتٛر ثرق در فضبی آِٛد ٜثٌ ٝبز لرار ٘ذاضت ٝثبضذ ثرق را از فیٛز اصّی لطع وٙیذ.
 -3افراد را از ٔحُ ٞبی آِٛد ٜثٌ ٝبز خبرد ٕ٘بئیذ.
 -4جٟت تسریع در ٟٔبر آتص سٛزی  ٚحٛادث ثب ٔبٔٛریٗ آتص ٘طب٘ی ٟ٘بیت ٕٞىبری را داضت ٝثبضیذ.

تًصیه های ایمىی در مىسل

 -1آیب ٔی دا٘یذ ثب داضتٗ یه وپس َٛخبٔٛش وٙٙذ ٜحریك ٔی تٛا٘یذ از ثرٚز یه فبجع ٝثسري جٌّٛیری وٙیذ.
 -2وپس َٛخبٔٛش وٙٙذ ٜحریك را در ٔحُ ٞبی لبثُ رٚیت  ٚدر دسترس ٍٕٞبٖ لرار دٞیذ .
 -3ثسیبری از تّفبت ٘بضی از ٌبزٞبی سٕی در احر عذْ استفبد ٜاز دٚدوص ٔٙبست ثرای ٚسبیُ ٘فت ٌ ٚبز سٛز ثٛد ٜاست.
 -4آیب ٔی دا٘یذ و ٝاستفبد ٜاز ثٙسیٗ ثرای ِىٌ ٝیری ِجبس  ٚپبرچ ، ٝسبال٘ ٝآٔبر حریك ٞب را افسایص داد ٜاست.ایٗ ٌ ٝ٘ٛحریك ٞب ٕٛٞار ٜثب
تّفبت جب٘ی تٛاْ است.
 -5ا٘فجبر آثٍرٔىٗ ٞب ٞر سبِ ٝخسبرات جب٘ی ٔ ٚبِی لبثُ تٛجٟی ث ٝضٟر٘ٚذاٖ ٚارد ٔی ٕ٘بیذ  ،عّت اصّی ایٗ حٛادث عذْ ٚجٛد سیستٓ ضیر
اطٕیٙبٖ  ٚیب ٘مص فٙی در آثٍرٔىٗ است.
 -6ثٍٙٞ ٝبْ ٔسبفرت ضیرٞبی اصّی ٌبز  ٚفیٛز وٙتٛر ثرق ٔٙبزَ را لطع ٕ٘بئیذ.
 -7دٚدوص ٞب ٔ ٟٓتریٗ ٘مص را در خٛة سٛختٗ  ٚا٘تمبَ ٌبزٞبی وطٙذ ٜدار٘ذ ثبز ثٛدٖ ٔسیر دٚدوص ٞب را ث ٝصٛرت دٚر ٜوٙترَ ٕ٘بئیذ.

تًصیه ایمىی در خصًص كًدک ي آشپسخاوه

ٚ -1سبیُ ضیط ٝای را در وبثیٙتٟبی در ثست ٚ ٝلفسٞ ٝب  ٚدٚر از دسترس وٛدوبٖ ٍٟ٘ذاری وٙیذ.
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-2از خطرات تٕیس وٙٙذٞ ٜبی خبٍ٘ی آٌبٞی داضت ٝثبضیذ  ٚاز ٔٛادی استفبد ٜوٙیذ ؤ ٝیساٖ سٕیت وٕتری داضت ٝثبضٙذ  ٚآٟ٘ب را در ٔحُ
أٗ  ٚلفُ ضذ ٚ ٜدٚر از دسترس وٛدوبٖ لرار دٞیذ .
-3از ضعّٞ ٝبی عمجی اجبق ٌبز استفبد ٜوٙیذ ٍٙٞ ٚبٔی ؤ ٝججٛر ث ٝاستفبد ٜاز ضعّٞ ٝبی جّ ٛاجبق ٌبز ٞستیذ دستٔ ٝبٞی تبث ٝیب لبثّٕ ٝرا
ر ٚث ٝثیر ٖٚلرار ٘ذٞیذ.
-4در ة سطُ آضغبَ  ،سطُ ثبزیبفت ٔ ،بضیٗ رختطٛیی ٔ ٚبضیٗ ظرفطٛیی را ثجٙذیذ ٍٙٞ ٚبٔی و ٝاز آٟ٘ب استفبدٕ٘ ٜی وٙیذ وّیذ یب
دستٍیر ٜایٕٙی را فعبَ وٙیذ.
-5یه وپس َٛآتص ٘طب٘ی را در ٔىب٘ی و ٝاحتٕبَ آتص سٛزی در آٖ ثیطتر است ٔ ،خالً در آضپسخب٘ ٝیب در ٘سدیىی ثخبری یب ضٔٛی ٝٙلرار
دٞیذ .أب تٟٙب در صٛرتی ثر رسی خبٔٛش وردٖ آتص سٛزی الذاْ وٙیذ و ٝآتص وٓ ٔ ٚحذٚد ثبضذ در غیر ایٗ صٛرت سریعبً وٛدن را از ٔٙسَ
خبرد ورد ٚ ٜسپس ثب آتص ٘طب٘ی تٕبس ثٍیریذ.
ٛ٘-6ضیذ٘ی ٞبی داغ را دٚر از دسترس وٛدن لرار دٞیذ  ٚاز یه دست ٝعبیك  ٚسیٕی ثرای وٙترَ استفبد ٜورد ٚ ٜوتری را رٚی ضعّ ٝعمت
اجبق ٌبز لرار دٞیذ.

ایمىی در خصًص شىا

-1از ا٘جبْ حروبت ٔخبطر ٜآٔیس،ضٛخی ٞبی ٔخُ فر ٚثردٖ یه دیٍر ث ٝزیرآة  ،جذاً خٛدداری ٕ٘بئیذ.
-2درصٛرت عذْ آضٙبئی  ٚتسّط ث ٝفٗ ضٙب ٞرٌس ٚارد آة ( رٚدخب٘ – ٝاستخر ) ٘طٛیذ.
ٚ-3اِذیٗ ٔحترْ ٔرالت وٛدوبٖ خٛد ثبضیذ ٞرٌس جٟت ضٙب وردٖ ث ٝرٚدخب٘٘ ٝر٘ٚذ.
-4اٌر ث ٝضٙب عاللٙٔ ٝذیذ استخر ٔطٕئٗ تریٗ ٔىبٖ است.
-5در أبوٙی الذاْ ث ٝضٙب ٕ٘بییذ و٘ ٝجبت غریك حضٛر داضت ٝثبضذ.
-6از ضٙب در تبریىی ضت ٔطّمبًپرٞیس ٕ٘بئیذ.

ایمىی خًدريها

-1درفصُ تبثستبٖ ثبزدیذ خٛدر ٚاز إٞیت ثیطتری ثرخٛردار است ثٕٞ ٝیٗ جٟت رعبیت ٘ىبت زیر اِسأی است.
-2ثبزدیذ سیٓ وطی ثرق خٛدر ٚ ٚرِٞ ٝب
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-3ثبزدیذ ضیّٞ ًٙبی ا٘تمبَ سٛخت ثصٛرت دٚر ٜای ٙٔٚظٓ
-4ثبزدیذ لفیس ضیّٞ ًٙبی سٛخت خٛدرٚ
-5درصٛرت استطٕبْ ثٛی ثٙسیٗ یب ثٛی ٌبز سریعبًخٛدر ٚرا ٔتٛلف  ٚخبٔٛش ٕ٘بییذ.سپس ث ٝثررسی  ٚثبزدیذ سیستٓ سٛخت رسب٘ی ثپردازیذ ٚ
ثٔ ٝراوس ٔتخصص ٔراجعٕ٘ ٝبییذ.
-6درصٛرت ٘طت ٌبز در خٛدرٞٚبی دٌٚب٘ ٝسٛزپس از تٛلف  ٚخبٔٛش وردٖ خٛدر ٚضیرخرٚد ٌبز را از جٙت ٔخسٖ ثجٙذیذ.
ٕٞ-7یط ٝیه وپس َٛآتص ٘طب٘ی جٟت حٛادث احتٕبِی در خٛدر ٚلراردٞیذ.
-8درصٛرت ٘یبز ث ٝتعٛیض فیٛزٞبی ثرق خٛدر ٚاز فیٛزٞبی استب٘ذارد استفبدٕ٘ ٜبئیذ.
-9اطٕیٙبٖ از سبِٓ ثٛدٖ ثبن ثٙسیٗ  ،اطٕیٙبٖ از سررفتٗ ثٙسیٗ درٍٙٞبْ سٛخت ٌیری اِسأی است.

ایمىی اماكه طثیعی – جىگل ي تاغها

-1از ایجبد ضعّ ٝدر وٙبر فضبی سجس،درختبٖ  ،خبر  ٚخبضبن خٛدداری ٕ٘بییذ.
-2ازپرتبة ت ٝسیٍبر دروٙبر عّفٟبی خطه ،ضبخ  ٚثري درختبٖ  ٚخبرٚخبضبن جذاًپرٞیس ٕ٘بییذ.
-3ازپرتبة وردٖ ضیطٞ ٝبی ٘ٛضبث ٝؤ ٝب٘ٙذ عذسی عُٕ ٔی وٙٙذ در طجیعت خٛدداری ٕ٘بییذ ،زیرا ضیطٛ٘ ٝرخٛرضیذ را ٔتٕروس وردٚ ٜ
ثبعج آتص سٛزی خٛاٞذضذ.

ایمىی درخصًص يسایل ترقی

-1از فیٛزٞبی ٔٙبست ٔ ٚتٙبست ثب ثبر ٔصرفی ِٛازْ ثرلی استفبدٕ٘ ٜبییذ.
-2فیٛزٞبی فطٍٙی ،یىجبرٔصرف ٞستٙذ .درصٛرت سٛخت ٝضذٖ آٟ٘ب را تعٛیض ٕ٘بییذ  ٚاز رٚضٟبی غیرایٕٗ جٟت استفبدٔ ٜجذدخٛدداری
ٕ٘بییذ.
ٔ-3حبفظ وِٛر ٚسبیرِٛازْ ثرلی در وٙبرپرد ٜلرار٘ذٞیذ.
-4درصٛرت ٘یبز ث ٝسیٓ سیبر ازسیٓ سیبرٞبی استب٘ذارد ٔ ٚتٙبست ثب ٚسیّ ٝثرلی استفبدٕ٘ ٜبییذ.
ٞ-5رٌس از سیٓ ٞبی چٙذ تى ٝجٟت ثرق رسب٘ی ثِٛ ٝازْ ثرلی استفبد٘ ٜىٙیذ.
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-6درصٛرت عذْ استفبد ٜاز ِٛازْ صٛتی  ٚتصٛیری داری ریٕٛت وٙترَ ،پس از خبٔٛش وردٖ دستٍب ٜد ٚضبخ ٝی ثرق آٟ٘ب را ازپریس خبرد
ٕ٘بییذ.
-7درصٛرت عذْ استفبد ٜاز ِٛازْ صٛتی  ٚتصٛیری دارای ریٕٛت وٙترَ ،پس از خبٔٛش وردٖ دستٍب ٜد ٚضبخ ٝی ثرق آٟ٘ب راپریس خبرد
ٕ٘بییذ.
-8درصٛرت عذْ استفبد ٜاز فرٌبز ٔ ،بورٚیٔ ٚ ٛبضیٗ ِجبسطٛئی د ٚضبخ ٝثرق آٟ٘ب را از پریس خبرد ٕ٘بییذ.
ٍٙٞ-9بْ ترن ٔٙسَ جریبٖ ثرق ِٛازْ غیر ضرٚری را از لسٕت فیٛز ٔیٙیبتٛری لطع ٕ٘بییذ.
-10ثرای ٞر ٚسیّ ٝثرلی ٔصرفی (وِٛر -یخچبَ – فریسر) ثطٛر جذاٌب٘ ٝاز یه ٔحبفظ استفبدٕ٘ ٜبییذ.
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