
 

 

 بسمه تعالی

 

 " با آرزوی توفیق و تندرستی برای شهروندان ارجمند

 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز به منظور تامین ایمنی و سالمت هر چه بیشتر شهروندان سازمان آتش

 می کند : ارائهرا در شب چهارشنبه آخر سال توصیه ها، هشدار ها و موارد ایمنی 

 

 خطرناک _سوری_چهارشنبه_به_نه#

 

 چهارشنبه سوری ایمن... آری!

 

 خود و دیگران را به خطر نیندازیدآرامش یک عمر سالمتی و به خاطر یک شادی کوچک و زود گذر 

 بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس عوض نکنیم!

 ید و از تکرار آنها جلوگیری کنیدهای گذشته عبرت بگیراز حوادث تلخ سال

 خطرات، آسیب ها و صدمات چهارشنبه سوری عبارتند از :

 صدمات روانی

 صدمات جسمانی

 صدمات زیست محیطی

 خسارت های مالی

 

 شایع ترین این آسیب ها شامل :**

 

 صدمات جسمانی

 صدمات سوختگی

 صدمات بینایی

 صدمات نقص عضو

 مخاطرات شیمیایی

 انفجار



 و مرگ هستند

 کنید.از آتش بازی کودکان جلوگیری 

 خودداری کنید. و... مواد قابل اشتعال درخت،از آتش زدن بوته و هیزم درکنارخودروها و

 بپرهیزید. ترددهای ومسدود کردن مسیر ها و کوچه های کم عرضه از پارک خودرو درگذرگا

قرار کبریت را در اختیار و یا در دسترس کودکان تینر،الکل مایعات و مواد آتش زا از جمله نفت، بنزین و

 ندهید.

انباری و زیر زمین و هر نقطه ای از منزل را که احتمال می دهید فرزندانتان از آن به عنوان محل اختفا و 

نگهداری مواد محترقه استفاده کنند مورد بازرسی مکرر قرار داده و حتی المقدور از رفت آمد کودکان و 

 نوجوانان به این محل ها جلوگیری کنید.

 

 رگرمی آتش روشن نکنید.هیچ گاه برای س

هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشت زمین محل مسطح و هموار باشد و بهتر است روی زمبن خاکی 

 یا سطح بتونی باشد.

 در صورتی که لباس گشاد بر تن دارید از نزدیک شدن به آتش یا پریدن از روی آن جدا خودداری کنید.

 خودداری کنید.از بازی با وسایل و مواد محترقه 

گرم مواد ساخت ترقه می تواند یک آپارتمان را به شدت تخریب کند ضمن  052خوب است بدانیم انفجار فقط 

 اینکه شیشه های ساختمانهای مجاور نیز در اثر این انفجار شکسته خواهد شد.

رارت و یا در هوای گرم نگهداری مواد محترقه نیاز به مراقبت و شرایط خاصی دارد و قرارگرفتن آنها درکنار ح

 و در جیب یا دست افراد ایجاد انفجار و اشتعال می کند.

برای پیشگیری از پرتاب موشک، فشفشه و سایر مواد آتش زا به داخل منازل از باز گذاشتن پنجره ها 

 درچهارشنبه سوری خودداری کنید.

 کنید. از خرید، نگهداری و استفاده مواد محترقه توسط فرزندان خود ممانعت

درچهارشنبه سوری از قراردادن کاال و لوازم قابل اشتعال در فضای باز )بالکن و پشت بام ( خودداری کنید زیرا 

 سقوط مواد آتشزای پرتاب شده مثل فشفشه، بالن، دارت و.... بر روی آنها موجب آتش سوزی خواهد شد.

باشد تا مانع از ورود مواد آتشزا و لوازم آتش بازی در این ایام پنجره های منازل و اماکن مختلف نیز باید بسته 

 پرتاب شده به اطراف شود.

همواره به خصوص در ایام آخر سال سیلندرهای گاز سفری، اسپری های حشره کش و سایر ظروف مواد تحت 

 فشار را از دسترس کودکان دور و آنها را در کمد یا کابینت قفل دار نگهداری کنید.



روزهای آخر سال مراقبت بیشتری دررفت و آمد، بازی و سرگرمی های فرزندان خود داشته والدین گرامی در 

باشید و لوازم شخصی آنها را کنترل کنید و در صورت مشاهده مواد محترقه و یا مشکوک در لوازم فرزندان 

 این مواد را از منزل خارج و به مسئولین انتظامی تحویل دهید.

تولید و خرید و فروش مواد محترقه و منفجره والدین محترم بایستی با گوشزد  با توجه به ممنوعیت قانونی

کردن خطرات جانی و مالی ناشی از انفجار این مواد و ارائه توصیه های ایمنی الزم فرزندان خود را به پرهیز از 

 دست زدن به این بازی های خطرناک ترغیب کنند.

در شب چهارشنبه سوری از خروج کودکان و نوجوانان خود از  به والدین عزیز جدا توصیه می شود به ویژه

منزل جلوگیری کنند زیرا هرچند که آنها دست به این بازی خطرناک نزنند اما حضور آنها در محوطه ای که 

دیگران در آن با آتش و مواد محترقه بازی می کنند عمدا و ناخواسته سالمتی آنها را نیز در معرض خطر جدی 

 هد.دقرار می

 اطالع دهید. 505در صورت بروز آتش سوزی و هر گونه حادثه دیگر مراتب را سریعا به سامانه 

والدین عزیز و بزرگترهای مهربان؛ لطفا کودکان، نوجوانان و جوانها را تنها نگذارید، کنار آنها و مراقب آنها  

 ، اقتضای سن و ویژگی آنهاست.باشید. چون هیجان، شور و شوق، کم توجهی به ایمنی و ریسک و خطر کردن

از روشن کردن آتش در داخل پارکینگ مسقف، نزدیک اتومبیلها، زیر سیم های برق و کنار کیوسک های برق  

 فشار قوی اکیداً خودداری کنید.

قبل از روشن کردن آتش، به یاد داشته باشید حتماً یک خاموش کننده استاندارد )کپسول آتش نشانی شارژ 

ای تاریخ اعتبار( و شیلنگ متصل به شیر آب، آماده داشته باشید تا در صورت سرایت آتش و یا از شده  و دار

 کنترل خارج شدن آن، بالفاصله اقدام به خاموش کردن آتش بوسیله آب کنید.

همچنین برای جلوگیری از آسیب به آسفالت مقداری خاک بر روی آسفالت بریزید و بعد اقدام به ایجاد آتش 

 کنید.

 از پریدن از روی آتش با چادر، مانتوی بلند، شال بلند و یا لباس گشاد جداً اجتناب نمایید. 

از به پرواز در آوردن بالن های آرزو جدا خودداری کنید. درصد بسیاری از حریق های منازل و فضای سبز در  

 این شب مربوط به سقوط این بالن هاست.

وجه ندوید زیرا اینکار باعث رسیدن اکسیژن بیشتر به آتش شده و آنرا اگر گوشه لباستان آتش گرفت به هیچ 

شعله ورتر می سازد. بجای اینکار، بر روی زمین خوابیده و آهسته روی زمین بغلتید، با پتو، پالتو یا ... روی 

 آتش لباس را بپوشانید تا با جلوگیری از رسیدن اکسیژن، آتش خفه و خاموش گردد.

 ن زمان مفید است.شیلنگ آب برای ای

از انداختن شیشه آمپول و قوطی اسپری و... در آتش اکیداً خودداری کنید، زیرا با انفجار آنها ترکش هایی 

 تولید میشود که درصورت اصابت به چشم، صورت و ... صدمات غیر قابل جبرانی بوجود خواهد آورد.



، بنزین و هرگونه مواد سریع االشتعالی در بالکن از گذاشتن رنگ، تینر، فرچه های آغشته به رنگ وتینر، الکل

به هنگام خاموش شدن بر روی آنها افتاده و  "بالن آرزو"و پشت بام جداً خودداری کنید زیرا امکان دارد یک 

 حرارت باقی مانده بالن موجب اشتغال این مواد و در نتیجه بروز یک آتش سوزی ناخواسته شود.

دران باردار، نوزادان و ... در مقابل آلودگی صوتی و صداهای بلند و ناهنجار ترقه سالمندان، بیماران قلبی، ما

های خطرناک و پرصدا، بسیار آسیب پذیرند. آنها را عزیزان خودمان بدانیم و به آرامش و سالمت آنها هم فکر 

رده عامل مرگ کنیم؛ از آلودگی صوتی شدید پرهیز کنیم تا موجب تشدید بیماری، سکته و ... یا خدای نک

 کسی نشویم.

والدین در تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان را همراهی نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از 

 مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند.

اً از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی به خصوص در منزل،زیر زمین،محل کار و ... جد  

 جلوگیری کنید.

از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداًًً خودداری 

 کنید.

 در صورت نگهداری مواد آتش بازی، حتی کم خطر حتماً آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

مئن هستند خریداری کنید. این مواد را از دست مواد آتش بازی )محترقه و انفجاری( را از محل هایی که مط

 فروش تهیه نکنید.

همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتی االمکان جعبه کمکهای اولیه 

 در دسترس باشد.

 مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.

فجره و محترقه( را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار هیچگاه مواد آتش بازی )من

 ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.

 هیچگاه از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید.

مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان از آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای 

 خودداری نمایید.

از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز 

 آتش سوزی است جداً خودداری کنید.

 

و مواد شیمیایی به  صاحبان فروشگاه های مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها از فروش هر گونه مواد آتش زا

 کودکان و نوجوانان جداً خودداری نمایند.

 از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی مواد آتش گیر جداً خودداری شود.



 

 از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش ها و غیره بر روی آتش خودداری شود.

 

خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا مراقب رفتارهای 

 اطالع دهید. 552پلیس 

 

از سوزاندن وسایلی چون کپسول گاز، الستیک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و 

 مانند آن جداً خودداری نمایید.

 

باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای از برپایی آتش در معابر 

 عمومی پرهیز کنید.

 

 از برپایی آتشهای حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنید .

 

استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد. 

ت برای کسانی که از آن استفاده می کنند به وجود آید، بلکه برای کسانی که این حوادث نه تنها ممکن اس

مواد را درست می کنند نیز ممکن است اتفاق بیفتد. پس از مکان هایی که از مواد محترقه در آن استفاده می 

 د.شود دوری کنید. شما می توانید از عینک های محافظ یا حداقل عینک های طبی خود استفاده کنی

 

مرکز  555در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن 

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با  505مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و 

 ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید.

 

 ه نفت و بنزین را از دسترس کودکان و نوجوانان دور کنیدکبریت و هرگونه مواد آتش زا از جمل

 

به پدران و مادران توصیه می شود کودکان و نوجوانان خود را از خطرات و پیامدهای بازی کردن با آتش، ترقه 

 و مواد محترقه آگاه کنند.

 

 وند خودداری کنید.از تهیه و استفاده از مواد محترقه که در شرایط مساعد و هنگام جابجایی منفجر می ش

 



 از آتش زدن بوته،هیزم یا.. . در محوطه های بسته و کوچک و در  پارکینگ ساختمان خودداری کنید.

 

از انداختن قوطی های دربسته مخازن کوچک گاز و ظروف تحت فشار به درون آتشی که منجر به انفجار می 

 شود خودداری کنید.

 

 اه های باریک خودداری کنید.از پارک کردن خودرو در کوچه ها و گذرگ

 

از شکستن یا بریدن شاخه های درخت برای برافروختن آتش و ایجاد آتش در کنار درختان یا درون بوستان ها 

 خودداری کنید.

 

 خاموش کننده های دستی را در این ایام در منزل، محل کار و.. . به صورت کامال آماده در دسترس قرار دهید.

 

سوزی و هرگونه حادثه دیگر با حفظ خونسردی بی درنگ کودکان و افراد مسن را از محل در صورت بروز آتش 

 حادثه دور کنید .

 

 مواد محترقه در کنار وسایل گرمازا، در هوای گرم، در دست یا جیب افراد انفجار ایجاد می کنند.

 

 کنید. در صورت پوشیدن لباس گشاد از نزدیک شدن به آتش یا پریدن از روی آن خودداری

 

هنگام برافروختن آتش باید توجه داشت که زمین هموار و مسطح محل مناسبی است و بهتر است آتش روی 

 زمین خاکی یا بتونی ایجاد شود.

 

 از وجود آب یا مواد خاموش کننده نزدیک محل ایجاد آتش مطمئن شوید.

 

 

رشنبه سوری می تواند زیان های جانی هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چها

 و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

 

 خانواده ها در پیشگیری از حوادث نقش مهمی را ایفاء می کنند.

 



ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری، در بدو امر برای گروه سنی 

اشد، چرا که آنها مجبورند مقداری محدودیت در ترقه بازی، فشفشه بازی و آتشبازی نوجوانان زیاد جالب نب

خود متحمل شوند ولی میتوان با نشان دادن این موضوع که این امر با زندگی آنها مرتبط است، آموزش در این 

کشته شده یا به زمینه را برای آنها جالبتر کرد. حادثه برای هرکسی اتفاق میافتد. در برخی حوادث افرادی 

 شدت آسیب میبینند. اما از بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوری میتوان جلوگیری کرد.

 

باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد که آنها 

هستند. آموزش آسیب پذیری در مقابل خطرات در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتشبازی آسیب پذیر 

 مذکور، از اهمیت خاصی برخوردار است.

والدین در تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان را همراهی نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از 

 مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند.

 

تش بازی به خصوص در منزل،زیر زمین،محل کار و ... جداً از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آ

 جلوگیری کنید.

 

از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداًًً خودداری 

 کنید.

 

 در صورت نگهداری مواد آتش بازی، حتی کم خطر حتماً آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

 

واد آتش بازی )محترقه و انفجاری( را از محل هایی که مطمئن هستند خریداری کنید. این مواد را از دست م

 فروش تهیه نکنید.

 

همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتی االمکان جعبه کمکهای اولیه 

 در دسترس باشد.

 

 به طرف افراد دیگر پرت نکنید. مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را

 

هیچگاه مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار 

 ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.



 

 هیچگاه از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید.

 

آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان از 

 خودداری نمایید.

از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز 

 آتش سوزی است جداً خودداری کنید.

 

ای مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به صاحبان فروشگاه ه

 کودکان و نوجوانان جداً خودداری نمایند.

 

 از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی مواد آتش گیر جداً خودداری شود.

 

 حشره کش ها و غیره بر روی آتش خودداری شود. از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری،

 

مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا 

 اطالع دهید. 552پلیس 

ت و از سوزاندن وسایلی چون کپسول گاز، الستیک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظیر بنزین، الکل، کاربی

 مانند آن جداً خودداری نمایید.

 

از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای 

 عمومی پرهیز کنید.

 از برپایی آتشهای حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنید .

 

در صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد.  استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی

حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که از آن استفاده می کنند به وجود آید، بلکه برای کسانی که این 

مواد را درست می کنند نیز ممکن است اتفاق بیفتد. پس از مکان هایی که از مواد محترقه در آن استفاده می 

 د از عینک های محافظ یا حداقل عینک های طبی خود استفاده کنید.شود دوری کنید. شما می توانی

 



مرکز  555در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن 

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با  505مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و 

 نشانی دقیق اطالع دهید.ذکر نوع حادثه و 

 

 

 *نکات ایمنی چهارشنبه سوری برای دانش آموزان*

 

 از نزدیک شدن به افرادی که مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند، جدا بپرهیزید.

 

تماشاچیان )ناظرین بیگناه( معموال در خطر اصابت ترکش های ترقه ها و مواد منفجره هستند . سعی کنید در 

 نباشید و هیچگاه این مواد را به سمت افراد دیگر پرت نکنید.تیر رس ترکش ها 

 

 از پرتاب فشفشه، موشک و سایر مواد آتش زا روی شاخه درختان، پشت بام و بالکن منازل خودداری کنید.

 

 فقط در فضای باز اقدام به استفاده از فشفشه و ترقه نمائید و هیچگاه آن را در فضای بسته استفاده نکنید.

 

تش زدن الستیک، هیزم و کارتن خالی در واحدهای مسکونی یا در معابر، کوچه و خیابان خودداری کنید؛ از آ

 چرا که ضمن آلودگی شدید هوا، سایر خطرات را هم در بر دارد.

 

آتش بازی در نزدیکی پمپ بنزین ها، وسایل نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختی هستند، در صورت کمترین 

نقلیه، و حتی در شرایط عادی این وسایل را به بمبی تبدیل می کند که ماشه انفجار آن کشیده  نشت از وسایل

 شده باشد.

 

در صورت روشن کردن آتش توصیه می شود که آتش در حجم کم باشد و از ریختن مواد سریع االشتعال نظیر 

 نفت، بنزین و الکل روی آتش جدا خودداری کنید.

 

نه مواد، حضور یک فرد بالغ و آشنا به نکات ایمنی ضروری است و این مواد را در اختیار هنگام استفاده از اینگو

 بچه های کوچک قرار ندهید.

 

 از مواد محترقه و منفجره و ترقه و فشفشه دست ساز استفاده نکنید.



 

برچسب آن ترقه ها و فشفشه و دیگر و اسباب آتش بازی را از فروشنده های مجاز و معتبر تهیه کنید و به 

 توجه کنید.

 

در هر زمان فقط یکی از مواد محترقه و منفجره را روشن کنید و همزمان تعداد زیادی از آنها را با هم آتش 

 نزنید.

 

 ترقه ها و فشفشه های عمل نکرده را مجددا روشن نکنید.

 

 هرگز مواد سوختنی و ترقه را در مقادیر کم یا انبوه در منزل نگهداری نکنید.

 

 محترقه و منفجره را در محلی مطمئن دور از دسترس کودکان، در مکان خشک و خنک نگهداری کنید. مواد

 

از حمل مواد محترقه و منفجره در جیب هایتان اجتناب کنید. بسیاری از کودکان به دور از چشم والدین مواد 

ری پایین بزودی مشتعل و را خریداری و در جیب، کیف و یا کمد نگهداری می کنند که به علت درجه آتشگی

 خسارات جانی و مالی فراوانی را ببارمی آورند.

 

هنگام استفاده از فشفشه، دستتان را باز نگهداشته و از جلوی صورتتان دور نگهدارید تا دچار سوختگی 

 نشوید.

 

 این مواد را در داخل وسایل با پوشش شیشه ای و یا قوطی های فلزی منفجر نکنید.

 

مواد تحت فشار) مانند کپسولها ، اسپری حشره کش و ....( و وسایل شیشه ای )مانند شیشه آب، از انداختن 

آمپول،... ( و قوطی های فلزی )مانند قوطی های اسپری و کنسرو ( به درون آتش جدا بپرهیزید؛ زیرا به علت 

 دارا بودن خاصیت انفجاری، ذرات آن پرتاب و وارد چشم می شود.

 دستکش محافظ استفاده کنید.حتما از عینک و 

 

 وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودری در نزدیک محوطه آتش ضروری است.

 



قبل از ترک محل روشن کردن آتش، حتما از خاموش بودن آن مطمئن شده و باقیمانده آنرا حتما توسط آب 

 سرد کرده و جمع آوری کنید.

 

ستاد  505من حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن در صورت بروز هر گونه حریق یا حادثه، ض

 فرماندهی آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید

 

 

*استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که کامالً مراقبت صورت گیرد. 

کسانی که از آن استفاده می کنند به وجود آید، بلکه برای کسانی که این  حوادث نه تنها ممکن است برای

 مواد را درست می کنند نیز ممکن است اتفاق بیفتد.*

 

 

کلیه موادی که در نارنجک، ترقه، منور و سایر مواد آتش زا و محترقه استفاده می شوند، از مواد منفجره و 

 مات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.آتش گیر هستند که ماده ای خطرناک است و صد

 

این مواد خاصیت خودبه خودی آتش گیری و انفجاری دارند. لذا از نگهداری آنها حتی به مقادیر بسیار کم در 

 منازل، زیرزمین، محل کار و... جداً خودداری کنید.

 

جیب لباس و کیف جداًًً خودداری از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در 

 کنید.

 

کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر هستند ،استفاده از این مواد توسط آنان خطرات جدی به همراه 

 داشته، سالمت آنان را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.

 

 خشک و خنک نگهداری کنید. در صورت نگهداری مواد آتش بازی، حتی کم خطر حتماً آن را در جای

 

دقیقه صبر کنید. بعد آن را جمع آوری کرده  02تا  55بقایای مواد آتش بازی را سریعاً جمع آوری نکنید. حتماً 

 و در یک سطل محتوی آب بریزد و سپس دفع کنید.

 



و در جایی که  در صورت داشتن مواد محترقه و انفجاری حتماً از آن در بیرون از خانه و دور از محل مسکونی

 علف های خشک و درختان موجود هستند، استفاده کنیم.

 

 همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب در دسترس داشته باشید.

 

مواد آتش بازی )محترقه و انفجاری( را از محل هایی که مطمئن هستند خریداری کنید. این مواد را از دست 

 فروش تهیه نکنید.

 

 عنوان شخصا نباید از مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند. کودکان به هیچ

 

 مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.

 

 هیچگاه مواد آتش بازی را در جیب خود نگذارید، زیرا ضایعات جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.

 

را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار هیچگاه مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( 

 ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد

 

از نزدیک شدن به موادی که برای انفجار یا احتراق آماده کرده اند، دوری کنید، زیرا خطر از دست دادن 

 اه خواهد داشت.عضوی از بدن و یا مرگ را به همر

 

هر ساله شاهد حوادث رقت آوری در ایام چهارشنبه سوری از جمله سوختگی های شدید، از دست دادن چشم 

 یا پاره شدن پرده گوش هستیم. این مواد را شوخی نگیرید زیرا با زندگی خود بازی کرده اید.

 

 هیچگاه برای چاشنی از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید.

 

ای نگهداری از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ایمن در یک جعبه و دور از سایر مواد آتش گیر یا گرما بر

 و الکتریسته و .... قرار دهید.

 

 هیچگاه ماده محترقه و منفجره ای که یک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنید.

 



ل آن چه در واحدهای مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان از آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثا

 خودداری نمایید.

 

پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش 

 سوزی است. شایسته است به طور جدی از انجام آن بپرهیزید.

 

رنگ فروشی ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به صاحبان فروشگاه های مواد شیمیایی و 

 کودکان و نوجوانان جداً خودداری نمایند.

 

از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی مواد آتش گیر جداً خودداری شود. همچنین از 

 و غیره بر روی آتش خودداری شود.قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش ها 

 

 حتی االمکان وجود یک کپسول خاموش کننده ی آتش پودری در نزدیک محوطه آتش ضروری است .

 

در صورت امکان یک شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده 

 ئن شوید.نمود. حتماً قبل از ترک محل، از خاموش شدن آتش مطم

 

 از آتش بازی کودکان جلوگیری کنید.

 

 از آتش زدن بوته و هیزم درکنارخودروها و مواد قابل اشتعال خودداری کنید.

 

 از پارک خودرو درگذرگاها و کوچه های کم عرض بپرهیزید.

 

 دهید.مایعات و مواد آتش زا از جمله نفت، بنزین و کبریت را در اختیار و یا در دسترس کودکان قرار ن

 

انباری و زیر زمین و هر نقطه ای از منزل را که احتمال می دهید فرزندانتان از آن به عنوان محل اختفا و 

نگهداری مواد محترقه استفاده کنند مورد بازرسی مکرر قرار داده و حتی المقدور از رفت آمد کودکان و 

 نوجوانان به این محل ها جلوگیری کنید.

 آتش روشن نکنید.هیچ گاه برای سرگرمی 

 



هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشت زمین محل مسطح و هموار باشد و بهتر است روی زمبن خاکی 

 یا سطح بتونی باشد.

 

 در صورتی که لباس گشاد بر تن دارید از نزدیک شدن به آتش یا پریدن از روی آن جدا خودداری کنید.

 

 داری کنید.از بازی با وسایل و مواد محترقه خود

 

گرم مواد ساخت ترقه می تواند یک آپارتمان را به شدت تخریب کند ضمن  052خوب است بدانیم انفجار فقط 

 اینکه شیشه های ساختمانهای مجاور نیز در اثر این انفجار شکسته خواهد شد.

 

حرارت و یا در هوای گرم نگهداری مواد محترقه نیاز به مراقبت و شرایط خاصی دارد و قرارگرفتن آنها درکنار 

 و در جیب یا دست افراد ایجاد انفجار و اشتعال می کند.

 

برای پیشگیری از پرتاب موشک، فشفشه و سایر مواد آتش زا به داخل منازل از باز گذاشتن پنجره ها 

 درچهارشنبه سوری خودداری کنید.

 

 نعت کنید.از خرید، نگهداری و استفاده مواد محترقه توسط فرزندان خود مما

 

درچهارشنبه سوری از قراردادن کاال و لوازم قابل اشتعال در فضای باز )بالکن و پشت بام ( خودداری کنید زیرا 

 سقوط مواد آتشزای پرتاب شده مثل فشفشه، بالن، دارت و.... بر روی آنها موجب آتش سوزی خواهد شد.

 

بسته باشد تا مانع از ورود مواد آتشزا و لوازم آتش بازی در این ایام پنجره های منازل و اماکن مختلف نیز باید 

 پرتاب شده به اطراف شود.

 

همواره به خصوص در ایام آخر سال سیلندرهای گاز سفری، اسپری های حشره کش و سایر ظروف مواد تحت 

 فشار را از دسترس کودکان دور و آنها را در کمد یا کابینت قفل دار نگهداری کنید.

 

امی در روزهای آخر سال مراقبت بیشتری دررفت و آمد، بازی و سرگرمی های فرزندان خود داشته والدین گر

باشید و لوازم شخصی آنها را کنترل کنید و در صورت مشاهده مواد محترقه و یا مشکوک در لوازم فرزندان 

 این مواد را از منزل خارج و به مسئولین انتظامی تحویل دهید.



 

ت قانونی تولید و خرید و فروش مواد محترقه و منفجره والدین محترم بایستی با گوشزد با توجه به ممنوعی

کردن خطرات جانی و مالی ناشی از انفجار این مواد و ارائه توصیه های ایمنی الزم فرزندان خود را به پرهیز از 

 دست زدن به این بازی های خطرناک ترغیب کنند.

 

د به ویژه در شب چهارشنبه سوری از خروج کودکان و نوجوانان خود از به والدین عزیز جدا توصیه می شو

منزل جلوگیری کنند زیرا هرچند که آنها دست به این بازی خطرناک نزنند اما حضور آنها در محوطه ای که 

دیگران در آن با آتش و مواد محترقه بازی می کنند عمدا و ناخواسته سالمتی آنها را نیز در معرض خطر جدی 

 دهد.قرار می

 اطالع دهید. 505در صورت بروز آتش سوزی و هر گونه حادثه دیگر مراتب را سریعا به سامانه 

 

 

 کمکهای اولیه در سوختگی:

 

از باز بودن راه های هوایی و تنفس صحیح و و مصدوم را آرام کنید وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید

 اطمینان حاصل کنید.

 

 ست سر او را عقب بکشید تا زبان موجب انسداد راه های هوایی نشود.در مصدومی که بیهوش ا

 

اگر مصدوم نفس نمی کشد و نبض ندارد عمل احیاء)تنفس مصنوعی همراه با ماساژ قلبی( را در مورد او انجام 

 دهید.

 

 لباس مصدوم را که مربوط به عضو سوخته بدن اوست در آورید.

 

مصدوم به پوست ناحیه سوخته چسبیده است لباس را از پوست جدا نکنید به خاطر داشته باشید که اگر لباس 

 بلکه لباس را از دور تا دور محل چسبیده قیچی کنید .

 

 رادر آورید. و... کفش های مصدوم ،ساعت، گردنبند، دستبند ، انگشتر ، کمربند 

 



و بدین طریق آن را خنک شست و شو دهید دقیقه  52به مدت حداقل و تمیز ناحیه سوخته را با آب سرد 

 کنید.

 

با گاز استریل یا یک پارچه تمیز بدون کرک محل سوختگی را آرام بپوشانید و هرگز از خمیر دندان ،سیب 

زمینی،روغن و یا چیز دیگری جهت تسکین درد و بهبود سوختگی استفاده نکنید وبرای درمان به مرکز 

 درمانی انتقال دهید 

 

 

 

مات ایمنی شهرداری اهواز در آستانه سال نو برای مردم عزیز ایران روزهایی ایمن سازمان آتش نشانی و خد

 .همراه با آرامش، سالمتی، موفقیت و سعادت از خداوند متعال خواستار است

 

 

  


