
 .برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال )بنزین( از آب استفاده نکنیم 

 .از روشن کردن آتش زیر درختان و نزدیک خودروها خودداری نمائید 

 .جهت تسریع در مهار آتش سوزی و حوادث با ماموران آتش نشانی نهایت همکاری را داشته باشید 

  ببندید.در صورت بروز آتش سوزی فورا شیر اصلی گاز را 

 .از شکستن شاخه های درختان برای افروختن آتش بپرهیزید 

  ( 125یک دو پنج میدونی چیه؟ ) شماره آتش نشانی 

 .از روشن کردن آتش دروسط خیابان و  مسیر تردد خودروها جدا بپرهیزید 

 .از ریختن مایعات قابل اشتعال )بنزین( به روی آتش خودداری کنید 

 سازمان آتش نشانی تماس بگیرید. 125اره در صورت بروز حوادث با شم 

 .خارج از ظرفیت آسانسور سوار آن نشوید 

 .به هیچ وجه به روی وسایل برقی آب نریزید 

 .پیشگیری موثرتر ، آسان تر و بهتر از درمان است 

 سیله هنگام ورود به منزل و با استشمام بوی گاز فورا شیر اصلی را ببندید و از دست زدن به کلید برق و هر و

 برقی که ایجاد جرقه میکند جدا خودداری نمائید.

  هنگام ورود به منزل با اسشمام بوی گاز افراد را از محل خارج کرده و چنانچه کنتور برق در فضای آلوده به

 گاز قرار نداشته باشد برق را از فیوز اصلی قطع کنید.

 دسترس کودکان نگهداری کنید. وسایل شیشه ای را در کابینتهای در بسته و قفسه ها و دور از 

  مواد شوینده و شیمیایی را در محلی دور از دسترس کودکان قرار دهید تا از مسمومیت کودکان جلوگیری

 شود.

  از شعله های عقبی اجاق گاز استفاده کنید و هنگامی که مجبور به استفاده از شعله های جلو اجاق گاز

 ه بیرون قرار ندهید.هستید دسته ماهی تابه یا قابلمه را رو ب

 .والدین محترم مراقب باشند کودکان هرگز جهت شنا کردن به رودخانه نروند 

 .اگر عالقمند به شنا هستید استخر مطمئن ترین مکان است 

 .در اماکنی اقدام به شنا نمایید که نجات غریق حضور داشته باشد 

 .از شنا در تاریکی شب مطلقا پرهیز نمائید 

 منی بر هر چیز مقدم است.در شروع کارها ای 

 .اصول ایمنی و پیشگیری را به فرزندانتان یاد دهید 



 .آیا میدانید با داشتن یک کپسول خاموش کننده حرق ، میتوانید از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنید 

  اداره آموزش تماس حاصل فرمائید. 32221112جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

 125انی به نشانی از سایت سازمان آتش نش.ahvaz.ir .دیدن فرمایید 

 

 


