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 چهارشنبه آخر سال

 ایرانر   هرر  دل در یر   اسر   آتشر   شرای   سرور  چهارشرنه  آتر  نارادی    . نر  دانمر   پرای   مظهرر  را نور ،ایرانیان

 واژه دو از سرور  چهارشرنه   واژه .گیررد  فررا  را زمری   نتوانر   ظلار   و جهر   سریاه ،  پلیر  ،  هری   ترا  اس  روش 

 ایر   در .اسر   شر ه  سراتت   ،اسر   سرر   معنر   بر   یر   سرور   و اسر   هفتر   روزهرا   از یکر   نام ی  چهارشنه 

 در واقررا ایرر  آترر  نارراد از برری  رفررت  تاررام  .شررودمرر  داشررت  نگرر  روشرر  تورشرری  برآمرر ن تررا آترر  ،آیرری 

 مر   زرد »بروده اسر . اهرار      نیررو  و گرمر   سررت ،  دسرتیاب  بر    و مشرکت   و بیارار   زرد ، و پری گ رنگ

 در سرور  چهارشرنه  آیری    ناایر . اشراره مر     انسران سراز   بر  تههیرر و پرا     واقرا  در «مر   از ترو  سررت   تو، از

 فرصررت  سررال پایرران  روزهررا  گردهاررای  ایرر  در مررردم و برروده زنرر گ  و ورز اشرر  آرامرر ، مظهررر ایررران

 .ینن  تقوی  را انسان  پیون ها  و ینن  درون پاالی  جش  ای  ناادها  با تا یافتن م 

 بر   را ترود  جرا   و شر ه  سراتتار   تحرول  دچرار  مانر ه  یادگرار  بر   سور چهارشنه  از امروز ی  های آیی ، متأسفان 

 از مناسره   در  بر ون  مراسر   ایر   .اسر   داده زاآتر   و محترقر   مرواد  از اسرتفاده  چرون  پرتهرر  رفتارهرا   برت 

 و موجر   نر ارد  هاخروان   جامعر   اتتقر   هرا  فرهنرگ  تررده  برا  یر   ترورده گرره  نادرسرت   رفتارهرا  برا   محتوا

 و افراطر   رفتارهرا   و غلر   باورهرا   برا  سرال  پایران   چهارشرنه  آیری    آمیختگر  شر ه اسر .    مردم آسای  سل 

 اصرت   اجتاراا   هرا  ظرفیر   از اسرتفاده  برا  مرورد توجر  جر   قررار گرفتر  و      بایر   یر   اسر   موضروا   پرتهر

 .شود

برروده و آمرروزی یلیرر   بلن مرر  و  مرر  میررانآنچرر  مسررل  اسرر ، تاییررر باورهررا و رفتارهررا  اجتارراا  فراینرر    

اصل  دستیاب  بر  موفقیر  در ایر  هروزه اسر . ایحراد تحرول در اجتاراگ جرش برا گسرتری سره  آگراه  دانر                

فردایر    یننر ه تضرای   آمروز  دانر  یشرور میسرر نهروده و ارتقراح سره  فرهنرگ        سرازان آینر ه آموزان ب  انروان  

 برا  یشور تواه  بود. ترسال  ا جامع بهتر و 
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 آخرسال چهارشنبهمخاطرات 

شررود. هادثرر  در چهارشررنه  آتررر سررال شررناتت  مرر  تررری مترر اول: ایرر  بیاررار  برر  انرروان سووتگی   -1

انررژ    هررار ،  ماننر  اوامر  مختلر     اثرر  برر  یر   اسر   پوسر   یرا  گوشر   بر   آسری   نروا   سوتتگ 

 سرره  بررر اول تنهررا درجرر  سرروتتگ . آیرر مرر  وجررود برر  پرتررو یررا اصررهکا  شرریایای ، مررواد الکتریکرر ،

 آسری   پوسر   زیرری   هرا  الیر   یر   افتر  مر   اتفرا   هنگرام   دوم درجر   گذارد. سروتتگ  م  اثر پوس 

 چهرارم  نروگ  سروتتگ   در. رسر  مر   آسری   پوسر   هرا  الیر   هار   بر   سوم درج  سوتتگ  در. بینن م 

 .بینن م  آسی  هااستخوان یا اضت  مانن  تراای  ها باف 

  
 
 
 

هرا  ایر    زا موجر  پراینر ه شر ن ترری     انفحرار مرواد محترقر  و آتر      های سیسیم بینای :آسیب -2

گرردد. ایر  موضروگ    هرای  در سیسرت  بینرای  مر     مواد ش ه و در اثر اصاب  ب  چشر  موجر  برروز آسری     

 توان  منحر ب  نابینای  فرد شود.هت  م 

 گراه   یر   مسرال  مهار  اسر     از یکر   انفحرار،  صر ا   از ناشر   ترر   های روح  و روان :آسیب -3

 .باشر   هارراه  سرین ،  قفسر   ویرهه بر   بر ن،  از بخشر   در درد اهسرا   یرا  رفرت   هرال  از منحر ب  توان م 

 هاچنری  . اسر   هارراه  ترر  جر    اواقر   برا  براردار  زنران  و سرالان ان  یودیران،  در معاروالا  ترر   ای 

 ایر   شرنی ن  از ناشر   شرو   اثرر  در اسر   ماکر   گراه   هسرتن ،  مهرتت  قلهر   ها بیاار  ب  ی  افراد 

 .شون  قله  هال  دچار غیرمنتظره، ص اها  قهی 

ماننرر   شرر ی   ارروار  تواننرر مرر  مررواد منفحررره شرر ه، تهرررا  ریررر بررر اررتوه مخووااتاد گی ووت: -4

 نیتراترر  ترییهررا  بررا تاررا  مرر تاباشررن .  داشررت  دنهررال تررون  برر  و تنفسرر  پوسررت ، ارروار  ارروار 

 اارر  یرراه  سررگیح ،  سررردرد، برروز  برر  منحرر  تواننرر مر   برروده و هارراه  پوسررت  اروار   بررا معاروال 

 .شون  ش ی  تستگ  و تنفس
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 آموزشی واحدهايمورد توجه والدین، دانش آموزان و مسئوالن ایمنی نکات 

 والدین: -1

ایشران برا آگراه  بخشر  بر       . دارنر   را سرور  چهارشرنه   هرواد   از پیشرگیر   نقر  در  تری مه  وال ی 

تواننر  برا اسرتفاده از ارالر      ت  و مر  منفحرره آشرنا سرات    و محترقر   مرواد  مخاطرا  ها را باتود، آن فرزن ان

. مناس  در یرانون ترانواده، تاایر  فرزنر ان ترود بر  شرری  در ایر  مراسر  را یراه  دهنر             ها برنام 

. برر  مرورد توجر  قررار گیرنر      سرور  چهارشرنه   تلر   هرواد   برروز بررا  جلروگیر  از    توانن م موارد ری  

 ای  اسا ، وال ی  الزم اس :

 مررواد و ترقرر  ،آترر  بررا برراز  وهشررتنا  ارروار  و تهرررا  از را هرراآن ،فرزنرر ان تررود برر  هشرر ار بررا 

 .ینن  آگاه محترق 

    در محلر  مهار   و ایار     فرزنر ان و هر گونر  لروازم ایحراد آتر  را بر  دور از دسرتر        یهری ، فن ،

 )امکان قف  ناودن( نگه ار  نااین .

  را در محلرر  مهارر   و ایارر   و ... ، مررواد شرروین ه قابرر  اشررتعالیننرر ه قابرر  اشررتعالپررا  هررا اسرریر

 )امکان قف  ناودن( نگه ار  نااین .

 دهن  قرار امر جریان در انتظام  را مأموری  محترق  مواد فروی و تری  مشاه ه صور  در. 

 ینن  هاراه  مفر  و تهرب  باز  وسای  تهی  فرزن ان تود را در. 

 زدن آتر   برا  یر   ن هنر   اجرازه  یررده و  دور یودیران  دسرتر   از را هرا آن ام رال  و نف  مانن  زاآت  مواد 

 ترود،  ااروم  بررا    معرابر  و یوچر   در یرا  و پاریینرگ  یرا  تانر   محری   در چر   هرا ایر   ام ال و هیشم بت ،

 .نااین  ایحاد مخاطره زیس محی  و دیگران

 مراقهرر  و و پیشررگیر  از وقرروگ هررواد ،  سررتمت  فرزنرر ان    ازظررابرررا  هف   آتررر سررال،در روزهررا

 براز  آتر   وسرای   سرات   و تهیر   محترقر ،  مرواد  نگهر ار   و از ااارال نااینر    نظار  بیشتر  بر آنران 

را  هساسرری  والرر ی  معارروالایودیرران توجرر  فرماییرر  یرر  . یرر  جلرروگیر  نااینرر  بسرریار مقررادیر در هترر 

م رر   رولیرر  غیرقابرر را پررس از تهیرر  در نقررا    زاآترر و برر  هارری  دلیرر  اغلرر  مررواد  نارروده در  
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 یر   یننر  مر  ییر  و وسرای  شخ ر  ترود مخفر        ،داتر  یار   ، برام پشر  ، بالک ، ، زیر زمی هاانهار 

 .گرددم  محسوباز اوام  بروز هری   ای  موضوگ

    نگهر ار   فلرش   یرا  ا شیشر   ظررو   در گراه هری   را هرا آن، در صور  مشاه ه مرواد محترقر  و منفحرره 

برا رو    الاقر ور هتر  و  ای  مرواد را از محری  منرشل ترارت و تحویر  نیروهرا  انتظرام  نااینر          نکرده و

 این .توی ب  فرزن ان تود هش ار دهن  و از تنهی  و یا برتوردها  تن  با آنان توددار  نا

  125 تلفرر  شررااره بررا تونسرررد  هفرر  ضررا  دیگررر  هادثرر  و سرروز آترر  هرگونرر  بررروز درصررور 

 .بگیری  تاا  تهران شهردار  ایان  ت ما  و نشان آت  سازمان

    م ر  فشفشر  بر  آسراان و افترادن آتر  در        زاآتر  ، پرتراب مرواد   هرا هریر  یک  از اوام  اار ه ایحراد

در اثرر بر  آتر      هرا فشفشر   معاروالا . اسر  تشر    هرا  شرات  باز و یرا رو    ها پنحره ،بالک  ،بامپش 

از ضرایعا    ایر  امرای    ناایر  مر  لرذا توصری     .تر ریح  اسر    هرا آنش ه و سوتت   ورشعل یشی ه ش ن 

 .شون ب  مح  ام  منتق  و مواد سوتت  و وسای  اضاف   گردن موجود پایساز  

 باشرن   داشرت   دسرتر   در و آمراده  صرور   بر   ترودرو  و یرار  محر   ،منرشل  در را دست  ها ینن هتاموی 

 .ینن  استفاده هاآن از بتوانن  نیاز صور  در تا

 در گراز  مخرازن  یرا  و بنرشی ، گازولیر    نفر ،  ظرر   م ر   اشرتعال  قابر   مواد و مایعا  ظرو  دادن قرار از 

 توددار  ینی . ج أ آت  شعل  محاور 

  براز  آتر   یر   چررا  نااییر    تروددار   تنرگ  معرابر  و هرا یوچر   در تودروها ناودن متوق  از الاق ورهت 

 و هرا آن از نشرت   یاترری   صرور   در هسرتن   سروتت   مرواد  و بنرشی   هامر   یر   نقلی  نشدیک  وسای  در

 شر ه  یشری ه  آن انفحرار  چاشرن   یر   سرازد  مر   باهر   بر   مهر ل  را وسرای   ایر   ،اراد   شررای   در هت 

 .باش 

    شرهردار   یر   هرای  محر   از آتر   یرردن  روشر   بررا   االمکران هتر  از ایحاد آت  تروددار  ناروده و 

 .ینی  استفاده اس  یرده تعیی 

 جالرر  از زا آترر  مررواد از اسررتفاده و گرراز ییسررول جالرر  از متعررار  غیررر وسررای  یررا مررواد زدن آترر  از 

 .ینی  توددار  ج اا الک  و بنشی 

 منا ینن آت  رو  از یودیان تود را از پری ن.  

  شرر ن ترراموی از پررس و ینیرر  آمرراده را دسررت  هررا یننرر ه ترراموی و آب آترر ، ایحرراد محرر  نشدیرر 

 یرردن  تراموی  از پرس  و تریس  یرامتا  آب برا  را باقیاانر ه  تایسرتر  شر ه،  سروتت   مرواد  سرایر  و هرا بوت 

 .ینی  تر  را مح  یام 
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 گانش آمتزان: -2

تواننر   مواجر  برا هرواد  چهارشرنه  آترر سرال هسرتن . هاچنری ، ایشران مر            اصل  گروه ه  آموزان، دان 

 تواننر  مروارد ریر  مر     ب  انوان سرفیران، اطتارا  آموتتر  شر ه را بر  ترانواده و هاسراالن منتقر  نااینر .         

مرورد توجر  قررار گیرنر . برر ایر  اسرا ، دانر  آمروزان           سرور  چهارشرنه   تل  هواد  برا  جلوگیر  از بروز

 محترم 

  نینک روش  آت  سرگرم  برا  گاههی . 

  محترقر   مرواد  دیگرر  و ترقر  زیررا    نااییر   جر ا تروددار    محترقر   مرواد  و وسرای   برا  از نگه ار  و باز 

 اثرر  در مرواد  ایر  .  نر گیرمر   قررار  اسرتفاده  مرورد  )ترییر  شریایای  چنر  مراده(     ترییهر   صرور   ب  نوااا

 .شون  منفحر تودتودب  توانن م  انسان دتال  ب ون هت  هرار  و ضرب  نق ، و ها  جابحای ،

 آتر   داتر   بر   فشرار تحر   ظررو   و گراز  یوچر   مخرازن  بسرت ،  در هرا  قوط  منفحره، مواد پرتاب از 

 .ینی  توددار  شود، ج ام  ش ی  انفحار ب  منحر ی 

 و گراز  فشرار  یراه   هرا  ایسرتگاه  یرا  برر   پسر   نشدیر   و باریر   هرا  گذرگاه در آت  یردن روش  از 

 .ینی  پرهیش ااوم  ها پاریینگ

 هرا، گرذرگاه  در چر   و مسرکون   محتارا  محوطر   در چر    آن ام رال  و ترال   یرارت   الستی ، زدن آت  از 

 .ینی  توددار  ج اا هاتیابان و هایوچ 

            در صور  مشاه ه هر گونر  مرواد محترقر  در م رسر  موضروگ را بتفاصرل  بر  مسر ولی  مر ار  اطرتگ

 دهی .

  اسرتفاده  محراف   دسرتک   و اینر   از هرا  ایار  از پری  تعیری  شر ه، هتارا      در صور  هضور در مح 

 ینی .

  سوز آت  هرگون  یا مشاه ه بروز درصور: 

 سروز   آتر   تهرر  اارتم  دسرتگاه  ترری  نشدیر   تونسررد   هفر   ضرا  و  باشری   داشت  نفس ب  ااتااد -1

 تارا   تهرران  شرهردار   ایانر   تر ما   و نشران  آتر   سرازمان  125 تلفر   شرااره  ان اتت  و با یار ب  را

 .بگیری 

 .دهی  فرا گوی مس ولی  ها راهناای  ب  -2

نکرررده و بررا راهناررای  مسرر ولی  بررا آرامرر  تررارت  تلرر  غیرضرررور  وسررای  آور  جاررا برررا  را وقرر  -3

 شوی .

 از فرصر   اولری   در هسرتی   آسانسرور  داتر   اگرر  و نکنیر   اسرتفاده  محر   از ترروت  برا  آسانسور از هرگش -4

 .شوی  تارت آسانسور
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دور  درصور  ار م امکران ترروت از یرت ، مروارد پنراهگیر  ایار  در هریر  )در منراط  امر  یرت             -5

هرا  یرت  برا قررار دادن دسرتان برر سرر )محافظر  از سرر( نشسرت  و یرا            ، نشدی  پنحرره از منها هری 

 دراز بکشی ( را راای  ناایی .

 یرا  و غلهیر ه  زمری   رو  بلکر   شرود،  بیشرتر مر    آتر   زیررا  ن ویر   هرگرش  گرفر ،  آت  لهاستان چنانچ  -6

 .بییچی  تود دور پتوی 

 دود ترروت  ترنفس و  جهر   یراف   هروا   ترا  ینیر   براز  را هرا  پنحره امکان بست ، صور  ایحاد آت  در در -7

 .برس  شاا ب  اهتاال 

 سرین   یرا  پرا  و دسر   چهرار  صرور   هتارا بر    گرفتر   فررا  را آنهرا  دود ی  مناطق  و ها اتا  از تروت برا  -8

 .ینی  استنشا  دود یاتر  تا شوی  تارت مح  از تیش

 .بگیری  تود بین  و دهان جلو  و یرده تیس را دستاال  -9

 برراال  سررا  برر  گرراه طهقرر ، هرری  چنرر  هررا  آپارتارران در گرفتگرر  دود یررا سرروز  آترر  زمرران در -11

 محهرور  یر   صرورت   در. ینر   مر   تفگر   ایحراد  و رفتر   طرر  براال   ب  هرار  و دود زیرا ،نروی  ساتتاان

 نیررش را آن بررام، درب برر  رفررت  از پررس و بهن یرر  تررود سررر پشرر  را هررا درب هتاررا رفررت  شرروی  برراال برر 

 .بهن ی 

 دستشروی   یرا  هارام  بر   شروی ، فرورا   ترارت  سراتتاان  از نتوانسرتی   و شر ی   آتر   یرا  دود گرفترار  چنانچ  -11

 رسرری ن زمرران تررا باانیرر  جررا آن در درازیرر  یررا نشسرت   هالرر برر   و ینیرر  برراز را سرررد آب شرریر و رفتر  

 .نرس  شاا ب  آسیه  نشان  مأموری  آت 

 ینرار  در ترود  و داده قررار  درب بسرت   منافرذ  در را لهاسر   یرا  پارچر   هرا  اترا   در شر ن  گرفترار  صور  در -12

 .ینی  تنفس را آزاد هوا  پنحره

 

 مسئتالن واحدهای آمتزش : -3

 افرشای   در فعاالنر   و تاییرر رفترار،   سرتم   آمروزی  نروی   هرا  روی از گیرر  بهرره  برا  توانن م ار  م 

 جهرر  آنرران توانان سرراز  و سررتم  بررر تأثیرگررذار اوامرر  شررنات  برررا  آمرروزان دانرر  سررتم  سررواد

 هرا  اجررا  برنامر    طریر   از سرال   زنر گ   هرا  شریوه  انتخراب  و سرتم   ته ی یننر ه  اوامر   با مقابل 

بر  منظرور جلروگیر  و یراه  پیامر ها  ناشر  از هرواد  چهارشرنه  آترر سرال،            .نر  داربر گام آموزش 

 آموزش  الزم اس   واه ها  مس والن

 

 براز   وهشرتنا   اروار   و تهررا   از را هرا آن ،آمروزان دانر   ها  آمروزی ایانر  ویرهه   اجرا  برنام  با 

 .ینن  آگاه محترق  مواد و ترق  و آت  با

 آمروزان در هنگرام   آمرادگ  دانر   ( پنراه گیرر  در موقرا آتر     )گیرر  در هریر ،   ها  پنراه با ارال  آموزی

 مواج  با چنی  شرایه  را افشای  دهن .
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 و ناروده  اقر ام  یرت   از آمروزان دانر   ترروت  بر   نسره   بتفاصرل   سروز  آتر   هادثر   بروز صور  در 

 .شود اق ام آت  مهار ب  نسه  هری ، اطفاح ینن ه تاموی توس  آن پس از

             با تشکی  یایتر  ایانر  در مر ار ، ضرا  ایحراد هرس مسر ولی  در دانر  آمروزان، از ظرفیر  ایشران

 برا  جلوگیر  و یاه  پیام  ها  هواد  چهارشنه  سور  استفاده نااین .

            مستخ می  م ار  را ب  انروان متولیران ینتررل فضراها و محوطر  بررا  بررسر  ایانر  محری  انتخراب

این . ایشران برا شناسرای  فروشرن گان دوره گررد مرواد محترقر  و معرفر  ایشران بر  مسر والن م رسر              نا

 توانن  یا  شایان  ب  ینترل و پیشگیر  از هواد  نااین .م 

 هررا  آموزشرر  اطفررا  هریرر  ویررهه مسررتخ می ، معلارران و سررایر یارینرران زمینرر      بررا برگررشار  دوره

 ن .پیشگیر  و یاه  هواد  را فراه  آور

    را ایار  تخلیر    هرا   و تکنیر   سروز   آتر   برا  برترورد  با اجرا  مانور آمادگ  در برابرر هریر ، نحروه 

 .نااین  تاری 

     هرا  دارا  دیر (   نشران  )ماشری   هرا  آتر   با ینترل درب ورود  م ار  از امکران ورود سرریا ماشری

لولر  گراز،    ماننر  آن مرانع  ) اطاینان هاص  نااینر . ارتفراگ درب بایر  مناسر  بروده و در قسرا  فوقران         

سرری  بررر  و ...( وجررود ن اشررت  باشرر . هاچنرری ، الزم اسرر  از تهرر ی  شرر ن درب بررشر  مرر ار  )درب  

 دوم( ب  انهار  برا  نگه ار  وسای  و تحهیشا  تودار  شود.

    قفرر  و لرروال  درب مرر ار  را برر  صررور  ف ررل  ینترررل نارروده و از سررال  بررودن آن اطاینرران هاصرر

 نااین .

 مقرادیر  در هتر   دسرت   براز   آتر   وسرای   سرات   و تهیر   محترقر ،  مرواد  نگهر ار   از را ن  آموزاندا 

 . ینن منا یی  و لها  جی  در ی  بسیار

   در تررا باشررن  داشررت  دسرتر   در و آمرراده صررور  بر   هریرر  را ینتررل نارروده و آن هررا را   اطفررا وسرای 

 .نااین  استفاده آنها از بتوانن  نیاز صور 

 مروارد مرورد توجر :     ناروده  سررویس  مرتر   طرور  بر   و سراالن   را بر  صرور    نشران   آتر   هرا  ییسول(

از و   و ...(ییسرول   درون یننر ه  اطفراح  مراده  نروگ  فنر ،  مشخ را   یننر ه،  تراموی  تاری  شارژ، ظرفیر  

 .اطاینان هاص  نااین  نشان  آت  ها  مناس  بودن مح  ن   ییسول

 ( و غیرره  گراز   آبر ،  نروگ ) مناسر   هریر   اطفرا   ییسرول  بایر   انهرار  قسرا   هر در مواد نوگ ب  توج  با

 .نااین  ن   و تهی 

   ینترررل شررای  ظراهر    و ظراهر   وضرا  نظرر  از مرتر   طرور  بر   بایر   را موجرود  نشران   آتر   شریرها 

 .نااین 
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  بایر  دقر    اسر ،  محهرش ( مریرش   سیسرت  ) اسریرینکلر  هریر   اطفرا   سیسرت   ب  ساتتاان ی  درصورت 

بر    اسریرینکلر  سیسرت   الزم اسر ، یر    .نشر ه باشر    ایحراد  سیسرت   هرا  تروجر   در مقابر   موانع  شود

 .شود بازدی  مربوط  متخ ص توس  صور  ساالن 

  آی  بعا  الزم ها آزمای  و شون  ینترل مرتهاا آت  بای  دهن ه هش ار ها دستگاه تاام. 

 در گراز  مخرازن  یرا  و بنرشی ، گازولیر    نفر ،  ظرر   م ر   اشرتعال  قابر   مواد و مایعا  ظرو  دادن قرار از 

 توددار  ینی . ج أ آت  شعل  محاور 

  از محرری  تررارت و تحویرر  نیروهررا  انتظررام    را هررا، آندر صررور  مشرراه ه مررواد محترقرر  و منفحررره

 نااین .

 نااین . بازدی  انهارو  ساتتاان از تا آی  بعا  داو  نشان  آت  اداره یارینان از 

  بتفاصررل   در محرری  اطرررا  م رسرر ، مررواد محترقرر  و منفحرررهگرران توزیررا یننرر هدر صررور  مشرراه ه

 نااین .گشاری انتظام   نیرو موضوگ را ب 

 مورد توج  قرار گیرن : هتاااسوت  نکا  ری   رتیره درصور  وجود منابا 

 فاصرل   راایر   برا  و باشر   آموزشر   سراتتاان  داتر   نهایر   شررایه   هی  تح  سوت  رتیره مخشن -1

گونرر  آمرروزان قرررار گرفترر  و هرری دور از دسررتر  دانرر  ا گونرر  برر  سرراتتاان از مناسرر ، بیرررون

 تروان از امکان پرتراب مرواد محترقر  در محوطر  نگهر ار  منهرا فرراه  نهاشر  )در صرور  نیراز مر            

 آموزان استفاده ناود(.دان  دسترس  ا م جه  منها برا  هفاظ

 .شود ترمی  نیاز صور  در و گردد ینترل منها اای  -2

 .شود ب  صور  روزان  ینترل آن ارتهاط  ها لول  یلی و  رتیره منها نشت  ا م -3

 گازولیر   برگشر   لولر   ارتهرا   از و شرون   یرار  ارای   هسرتن   مسرتقر  محوطر   در ی  گازولیل  منابا -4

 .شود هاص  اطاینان مخشن، سا  ب  مشع  سا  از

   مورد توج  قرار گیرن : هتااادرصور  وجود موتورتان  نکا  ری 

 سراز  پرا   نااینر ،  هریر   ایحراد  اسر   ماکر   یر   لروازم   یرا  م رال   هرگونر   از موتورتان  دات  -1

 .شود

ا  طراهر  و  بایر  دارا  قفر  و هفراظ مناسر  بروده و پنحرره آن بر  گونر          درب ورود ب  موتورتانر   -2

 مواد محترق  و ترق  ب  آن وجود ن اشت  باش .اجرا شود ی  امکان ورود 

 .شود هاص  اطاینان هاآن در نشت  وجود ا م از و ش ه ینترل هاشیرفلک  یلی  -3

 هاصرر  اطاینرران هرا آن االکرررد در اشرکال  وجررود ار م  از و شرر ه بررازبین  یامر   طررور بر   هرراپار   -4

 .شود
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 اقر ام  گراز  جریران  یامر   قهرا  و اصرل   شریر  بسرت   بر   نسره   چیش هر از قه  هادث  بروز صور  در -5

 .ناایی  تر  را مح  سیس شود، و

 .شود مناس  استفاده دست  ها ینن هتاموی از سوز آت  بروز صور  در -6

  ترری  نشدیر   تونسررد ،  هفر   ضرا   دیگرر   هادثر   و سروز  آتر   یا مشاه ه هرگونر   بروز درصور 

 تر ما   و نشران  آتر   سرازمان  125 تلفر   شرااره  ان اتتر  و برا   یرار  بر   را سوز آت  تهرااتم دستگاه

 .بگیری  تاا  تهران شهردار  ایان 

 اطاینان هاص  ناایی  گاز شیر اصل  در صور  بروز یا مشاه ه آت ، از بست  بودن. 

  برا  م یری  بهین  و یاه  پیام ها استفاده نااین . دی هآموزیدر هنگام بروز هادث ، از هاکاران 

 براي دانش آموزان مواجه با مصدومدر  کاربردي هايتوصیه

 ارالر   باشری  و بررا    مهار      هادثر  صرحن   برودن  ایار   از بایر   اول ینیر ، مر   برترورد  م ر وم  برا  ی هنگام 

 .دهی  انحام او سریا از ارزیاب  بای  م  وم، ب  مناس  اولی  ها یا 

 .ینی  ص ای  بلن  و بشنی  ضرب  اوشان   ب  دس  با ینی   بررس  را م  وم هوشیار  .1

 دهیر   گروی  تنفسر   صر ا   بر   ینیر ،  نگراه  ایسرین   قفسر   ب  ینی   ارزیاب  را م  وم تنفس وضعی  .2

بر    چر   اگرر  یعنر   دارد غیرمرثثر  ترنفس  یرا  یشر  نار   نفرس  م ر وم  اگر .ینی  هس را او بازدم گرما  و

 شر   م ر وم  در قلهر   ایسر   بایر  بر    رودنار   پرایی   و براال  سرین    قفس  اما دارد  تنفس رس م  نظر

 .بگیری  تاا  (115) اورژانس با و بتفاصل  بخواهی  یا  بلن  ص ا  با و ینی 

 .لاس ینی  را او نهض و را بررس  م  وم تون گردی .3

 
 زیرر  هرا  توصری   از برود،  شر ه  محترقر   مرواد  از ناشر   سروتتگ   دچرار  یر   روبرو شر ی   م  وم  با اگر .4

 :بگیری  یا 

 او طهیعرر  تررنفس اسرر  از بیهرروی اگررر. ینیرر  ارزیرراب  را او اارروم  شرررای  و ینیرر  آرام را م رر وم 

 تنفسرر  ا راهرر  بررودن برراز و هوشرریار بررودن از تررا ب هیرر  تکرران  یررا بشنیرر  صرر ای . شرروی  مهارر  

 .نشود ایتنفس  ا راه  انس اد بااث زبان  تا بکشی  اق  را او سر. ینی  هاص  اطاینان
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  یاربنر ،  انگشرتر، النگرو،   و بشرویی   دقیقر ،  11 مر    بر   هر اق   تایرش،  و سررد  آب برا  را سروتتگ   مح 

 .ینی  تارت را ن هفشارده و تنگ وسای  و زیورآال  ساا ،

 لهاسر  بر  پوسر      اگرر  و ینیر   ترارت  بر ن   از را آن پوشران ه،  را سروتت   اضرو  رو  م ر وم  لها  اگر

 ینی . قیچ  ب ن تا مح  چسهی ه ب  را آنناهی  سوتت  ش ه چسهی ه اس ، دور تا دور 

 را ناهیر   آن و یننر  مر   اار   سروتتگ   محر   در مناسر   پانسراان   ماننر   هاآن چون نتریانی  را هاتاول 

 یامر   طرور بر   را سروتتگ   محر   بایر   صرورت   در فقر  . دارنر  مر   نگر   امان در محیه  ها آلودگ  از

 وسریل  بر   بایر   صررفاا  هر   سراز  پرا   ایر   امرا   باشر   افتراده  اتفا  شیایای  سوتتگ  ی  یرد ساز پا 

 .شود انحام استری  شرای  در و پششکان

 تایردنر ان،  از هرگرش  و بیوشرانی   آرام را سروتتگ   محر   یرر ،  بر ون  تایرش  یکیارچر   یرا  اسرتری   گاز با 

 .نکنی  استفاده سوتتگ  بههود و درد تسکی  برا  روغ  و ش ه رن ه زمین سی 

  در .ینیرر  مراجعرر  درمانگرراه یررا به اشررت  مریررش یرر  برر  بایرر  سرروتتگ  پانسرراان و درمرران برررا 

 بررا سرروتتگ  محرر  پوشرران ن و سرروتتگ  پاادهررا  از اسررتفاده بررا توانیرر مرر  سررهح  هررا سرروتتگ 

 بر   را م ر وم  مناسر ،  زمران  در ترا  دهیر   انحرام  را اولیر   یاکر   اقر ام  اسرتری ،  گراز  یرا  تایرش  یکیارچ 

 تاررا  115 اورژانررس بررا بتفاصررل  بایرر  اایرر  و شرر ی  هررا سرروتتگ  در امررا برسررانی  درمرران  مریررش

 .بگیری 

  هسرتن   بر ن  مهر   بسریار  هرا  قسرا   از چشر   و هرا مخرا   صور ، دس ، ی  انگشتان، تناسل ، نواه 

 برا  اگرر  بنرابرای   شرود،  درمران  و معاینر   پششر   وسریل  بر   بایر   هر   هاآن یوچ  ها سوتتگ  هت  ی 

 بر   درمران  و معاینر   بررا   را م ر وم  بتفاصرل   ،ایر  شر ه  مواجر   نرواه   ایر   در سروتتگ   ترری  یوچ 

 .برسانی  درمان  مریش

 برود،  شر ه  سرور  چهارشرنه   هرواد   از ناشر   چشرا   هرا  آسری   دچرار  ی  ش ی  مواج  م  وم  با اگر .5

 :بگیری  یا  زیر ها توصی  از

  زیررا  ینیر   مراجعر   پششرک  چشر   اورژانرس  بر   فرصر   اولری   در و ناالیر   را م ر وم  ها پل  و هاچش 

 ولر   یننر  نار   ایحراد  بر    ظراهر  و ن ارنر   زیراد   اتلر   اولیر   مراهر   در چشرا   هرا  آسری   گاه 

 .باشن  داشت  ناگوار  اواق  توانن م 

  شرک   بر   یر   مقروای   یرا  بارم رر  یر   لیروان  ماننر  ) دسرتر   در وسریل   یر   برا  را دیر ه آسی  چش 

 .ن هی  قرار چش  رو  را گاز یا پنه  دستاال، اما بیوشانی  (درآم ه مخرو 

 اسر   ماکر   یارهرا  هاری   گراه   زیررا  نشرویی   را هرا چشر   و نکنیر   استفاده چشا  قهره و پااد هی  از 

 .ین  تش ی  را چشا  ها آسی 
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 مررواد م رر وم برر  و ینیرر  ترروددار  مسررک  هرگونرر  م ررر  از پششررک چشرر  اورژانررس برر  رسرری ن تررا 

 .داد انحام را یار ای  فرص ، اولی  در بتوان جراه ، ب  نیاز صور  در تا ن هی  غذای 

 گروه هاي آتش آشنایی با 

 یر   اهتررا   یرا  سروتت   هاصر   و شرود آزاد مر   شریایای   وایرن   هنگرام  یر   اسر   نرور  و گرمرای   انرژ  آت 
 بر   آتر   م لرث  بگیرنر ،  یکر یگر قررار   ینرار  در گرمرا   و ایسریهن  سروتتن ،  مرواد : ان رر  سر   هرگراه  .اسر   ش 
 .آی م  وجود

 حریق اطفاي نکاتی در ارتباط با

 )برا  یرردن  هریر (، سررد   بر   هروا  رسری ن  از )جلروگیر   یرردن  تفر   از سر  روی:  تروان مر  جه  اطفا  هریر   

 هری  استفاده ناود. از سوتتن  مواد ج اساز هری ( و  از گرما هذ  و دما آوردن پایی 

 رسری ن  مرانا  رو  آتر ،  دارنر   و تریس  پترو   یرا  هولر   انر اتت   برا  :یوچر   ها هری  در یردن تف  .1

 .شوی م  آت  ب  هوا

 مرواد  آب، پاشری ن  بر  وسریل    ،انر  گرفتر  آتر    چروب(  )ماننر   جامر   مرواد  یر   های هری  در :یردن سرد .2

 .ینی م  تن  را مشتع 

 گررفت  ییسرول   آتر   )ماننر   اسر   گراز  آن سروتتن   مرواد  یر   هرای  هریر   در :سوتتن  موادج اساز   .3

 .ینی مهار م  را آت  گاز، جریان یردن قها و شیر بست  با گاز(

 حریق( اطفاي )کپسول دستی کنندهخاموش

 هحر   و وسرع   در هرا  سروز  آتر  برا   مهرارزه  بررا   یر   شرود مر   اطرت   ا وسیل  ب  دست ، ینن هتاموی

 ییلرروگرم یررا 14 تررا 1) مختلرر  هررا ظرفیرر  و ابعرراد در هرراییسررول ایرر  .اسرر  شرر ه سرراتت  و طراهرر  یر ، 

 اسرتفاده  آمراده  سررا   بر   و هار   قابر   بر  راهتر    بشرگسرال  نفرر  ی  توس  ی  ان ش ه طراه  طور  لیتر(،

 از. جابحررا یننرر  را دارنرر  وزن )لیتررر( ییلرروگرم 3 تررا یرر  هررای ییسررولاز  تواننرر مرر آمرروزان  دانرر . اسرر 

 بر   سروز  آتر   شرروگ  اولیر   لحظرا   در تروان ، مر  هرا آن داتر   اطفرای   مرواد  بر   توجر   برا  هاینن هتاموی

 .یرد هری  استفاده اطفا  منظور

 حریق( اطفاي دستی )کپسول هايکنندهخاموش از استفاده روش

 هریر   مسریر  بر   پشر   و تشرخیص دهیر    را براد  وزی جهر   ابتر ا  نشان ، بایر  آت  ییسول از استفاده برا 

. آسرریه  نشنرر  شرراا برر  هریرر  از ناشرر  دود و یرر  هرررار  طررور  بگیریرر  قرررار آترر  هررا شررعل  دود و برراد،

 اهرررم و یشرری ه را ضررام  ییسررول بگیریرر ، هریرر  مریررش سررا  برر  نشرران  راآترر  ییسررول شرریلنگ سرریس

 را یرار  ایر   .شرود مر   ترارت  ییسرول  از یننر ه  مراده اطفرا   هالر   ای  در دهی   فشار پایی  رو ب  را آن متحر 

 تارام  داتر  ییسرول   یننر ه  اطفرا  مراده  یرا  شر ه  تراموی  یرامتا  آتر   شروی   ی  مها   دهی  ادام  زمان  تا

 .اس  ش ه

http://ghoghnoos125.blogfa.com/post-195.aspx
http://ghoghnoos125.blogfa.com/post-195.aspx
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 ده .مناس  را ناای  م  ینن هتامویها  اطفاح و ها، رویها  مختل  آت ، ویهگ ، گروه1ج ول 

 

 های آتشگتوه -1جدول 

گتوه  

 آتش

نوووووت  

 آتش
 ها ژگیو مثال

روش 

 اافاء

 کننوووودهگووووامتش

 مناسب

A 

مرررررررواد 
تشررر  و 
یرررررررررا 
 جام ا 

 ،یاغررذ ،چرروب
پارچررررررررررر  
-پتسرررررتی  

 ،توتررون ،فررری
  ینفتال ،ا یال

ای ررر ترییهررا  یربنرر  موقررا سرروتت     
یر  ماکر     یننر   مر گازها  سا  تولی  

باشررن .  سرروزدروناسرر  شررعل  دار و یررا  
معاروالا پرس از سروتت  از ترود تایسررتر     

 .گذارن  میا مواد دیگر ب  جا 

 سرد یردن
 ج اساز 
 تف  یردن

آبر  و    هرا ییسرول انواگ 
در زمان  یر  آتر  بررون    
سرروز برروده یررا هحرر  آن  
یررر  باشررر  اسرررتفاده از  

 ییسول پودر 

B 

 مایعا 
قابررررررر  

 اشتعال

-بنرررررررررشی 
 ،نف  ،گازولی 
  ،گریس ،تینر
 ،اسرررت   ،اترررر

 گلیسیری 

ای ررر مایعررا  نفترر  موقررا سرروتت  دود   
. یننر   مر نسرهتاا سرا  تولیر      رنرگ اهیس

  هرراآترر برر   هرراآنآترر  ناشرر  از  
برر  الرر  اینکرر     انرر معرررو سررهح  
از آب هسررتن  رو  آن شررناور   ترررسرره 

 .شود مو آب موج  گستری  مان  م

 تف  یردن
 ج اساز 

  هرررراییسررررولانررررواگ 
  هرا ییسرول پودر  و یرا  

 سازی 

C 

 گازها 
قابررررررر  

 اشتعال

 ،اتررران ،متررران
 بوتان

 ،پروپررررررررران
 استیل 

 ،ایسرررررررریهن
 هی روژن...

در  شررود مرربررا یاتررری  گرمررا مشررتع   
. ترییرر  یننرر  مررهحرر  زیرراد انفحررار  

ایسرریهن تررالص بررا چربرر  یرر  وایررن  
گرمازا اسر  موجر  انفحرار و یرا اشرتعال      

 اس . رنگ ب. شعل  هی روژن شود م

 ج اساز 
آبر  و    هرا ییسرول انواگ 

پررررودر  و در بعضرررر    
 گاز   هاییسولمواقا 

D 

 فلشا 
قابررررررر  

 اشتعال

 ،سرر ی  ،لیترری 
 پتاسی 
 تیتانی  ،منیشی 

 زیریانی  و...

لیتی  با آب جروی و سر ی  برا آب در هرر     
و در سره  آب   دهر   مر   دمای  وایرن   

 .ین  متولی  شعل  
 ج اساز 

  هرررراییسررررولانررررواگ 
 پودر 

E 

 بر  و
الکتریسررری

 ت 

یلیرررررر  ادوا  
 هرا یابر  برق ، 

  هرررا یسرررو 
 بر  و...

هریرر  الکتریکرر  مهلرر  وجررود نرر ارد    
معاوالا در اثر دو جریران و یرا در اثرر گررم     

. جریران  شرود  مر ایحراد   ازهر   یبش ن 
  نشران آتر  بر  ب  راهت  از آب یرا یر    

 .گذرد م

قهررا جریرران 
 بر 

 تف  یردن

گراز     هرا ییسرول انواگ 
  هررراییسرررولو انرررواگ 
 پودر 

F 
مرررررررواد 

 منفحره

 ،بررررررررررارو 
T.N.T 

C4، آمفررررررو، 
 دینامی 

 ،پررررررررررررت 
 نیتروسلولش و...

چنانچرر  ضرررب  فشررار و گرمررا  مناسرر   
در یرر  لحظرر  ایحرراد شررود، منفحررر مرر  

برررا آتررر   C4گرررردد. تررر  ان تررر  و  

نارر  شررون  بلکرر  در آن روب     منفحررر
ش ه و م  سروزن . دینامیر  نیرش در آتر      
روب مرر  شررود و در هرری  سرروتت  ترر   

 ت  م  ین .

 ج اساز 
آبر  و    هرا ییسرول انواگ 

  هرررراییسررررولانررررواگ 
 پودر 
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 متاجع

سررازمان آترر  نشرران  و ترر ما  «. توصرری  و هشرر ارها  ایانرر  در ت رروب چهارشررنه  سررور  و ترقرر  برراز  »

 تهران.ایان  

 محته  ف ای ، امیر رضا الو ، زهرا برومن .«. ها  مقابل  با آت  سوز  و اطفا  هری دانستن »

 وزار  به اش ، درمان و آموزی پششک .«. سور ها  چهارشنه رسان  چال بست  آموزش  و اطتگ»

توسررع  و تحهیررش سررازمان نوسرراز ، «. ورزشرر  و تربیترر  آموزشرر ، فضرراها  در هررواد  وقرروگ از پیشررگیر »

 م ار .


