حفاظت از خود در برابر آتشسوزی در خانه
خطر بروز آتشسوزی را کاهش دهید

وقتی در خانه آتشسوزی رشوع می شود ،علت آن اغلب چیزهایی است که در خانه استفاده می کنیم .اینطوری می
توانید خطر بروز آتشسوزی را کاهش دهید.

از گذاردن وسایل آتشگیر در نزدیکی و یا بر روی
اجاق خوراکپزی خودداری کنید .هنگام ُسخ
کردن یا ُسخ کردن عمیق در روغن احتیاط کنید.
وقتی اجاق خوراکپزی روشن است آنرا رها نکنید
و بروید.

کباب کردن در بالکن ممنوع است حتی اگر از
اجاق یکبار مرصف استفاده کنید .استفاده از این
اجاق در داخل خانه نیز مجاز نیست.

هرگز شمع روشن را رها نکنید و بیرون نروید.
قبل بیرون رفنت از اتاق شمع های روشن را
خاموش کنید .از گذاردن شمع های روشن نزدیک
اشیائی که آتشگیر هستند ،مانند پرده خودداری
کنید.

از دستگاه های برقی و یا سیم/کابل شارژر موبایل
آسیب دیده استفاده نکنید.

روی دستگاه هایی مانند راوتر (گیرنده امواج
اینرتنت) و تلفن موبایل در حال شارژ شدن را
با پارچه و منسوجات نپوشانید .از قرار دادن
رادیاتور شوفاژ برقی نزدیک اشیاء آتشگیر مانند
لباس نیز خودداری کنید.

قرار دادن اشیاء و وسایل آتشگیر مانند آشغال،
روزنامه ،جعبه یا کالسکه کودک مجاز منی باشد.
درب زیرزمین و محوطه زیر شیروانی را قفل کنید.

این اطالع رسانی در بارۀ آتشسوزی از سوی رشکت  Bostadenاست .ترجیحاً رصفه جویی کنید!

از خود در برابر آتشسوزی حفاظت کنید

دستگاه آژیر آتشسوزی جان شام را نجات میدهد

اگر آتشسوزی رشوع شود دستگاه آژیر آتش رسیع هشدار می دهد .در اینصورت می توانید آتش را خاموش کنید یا اگر
الزم باشد بیرون بروید.

دستگاه آژیر آتشسوزی بایستی در سقف
نصب شود.

دستگاه آژیر آتشسوزی را هر ماه با فشار دادن
دکمه آن امتحان کنید.

باتری دستگاه آژیر آتشسوزی در آن جاسازی
شده و  10سال عمر می کند .اگر دستگاه آژیر
آتشسوزی خود را امتحان کردید و دیدید کار
منی کند ،با رسایدار محله خود متاس بگیرید.

از پتوی ضد آتشسوزی اینطوری استفاده کنید

برای خفه کردن آتش می توان از یک پتوی ضد
آتشسوزی استفاده کرد .این پتو در آپارمتان
های رشکت  Bostadenاغلب در هال ورودی
قرار دارد.

پتو را با کشیدن دو تسمه آن بیرون بکشید.

پتو روی آتش بگذارید ،کاری کنید که پتو بطور
کامل و بدون منفذ آتش را بپوشاند و آنرا با
دستهایتان به آرامی فشار دهید.

نجات دهید  -هشدار بدهید  -خرب بدهید  -خاموش کنید

هنگام آتشسوزی صحیح عمل کنید و نجات بدهید

 .1نجات دهید .2 .هشدار بدهید .3 .خرب بدهید .4 .خاموش کنید .اگر فهمیدید آتشسوزی شده به این ترتیب عمل
کنید .گاهی اوقات ممکن است بهرت باشد کاری را که می خواهیم انجام دهیم به ترتیب دیگری عمل کنیم .اگر چند
نفر باشید می توانید به هم کمک کنید.

افراد دیگری را که ممکن است در خطر باشند
نجات دهید و به آنها هشدار بدهید.

برای اطالع دادن آتشسوزی به شامره  112زنگ
بزنید .اتفاقی که افتاده ،اگر کسی صدمه دیده،
جائی که کمک الزم دارد را تعریف کنید و بگویید
شام چه کسی هستید که زنگ می زنید.

اگر فکر می کنید که قادر به خاموش کردن آتش
هستید آنرا خاموش کنید.

آتش را اینطوری خاموش کنید

وقتی قابلمه آتش بگیرد :درب قابلمه را بگذارید
و پتوی ضد آتشسوزی روی آن بیندازید تا آتش
را خفه کنید .وقتی روی اجاق گاز خوراکپزی
آتش می گیرد هرگز از آب برای خاموش کردن
آتش استفاده نکنید .آب باعث می شود آتش
گسرتده شود.

موارد زیر را بخاطر داشته باشید

وقتی لباس کسی آتش بگیرد :سعی کنید او را
دراز کش کنید .آتش را با پتوی ضد آتشسوزی یا
مشابه آن خفه کنید .خاموش کردن آتش را از رس
رشوع کرده و رو به پایین ادامه دهید.

• در رختخواب یا جائی که ممکن است خوابتان بربد ،سیگار نکشید.
• قبل از خالی کردن زیرسیگاری در آن آب بریزید.
• کاری کنید که کودکان به کربیت یا فندک دسرتسی نداشته باشند.
• از گذاردن اطو روی میز اطو وقتی به پریز برق وصل است خودداری کنید.

وقتیکه دستگاههای برقی آتش بگیرند :اول دو
شاخه را از پریز برق بیرون بکشید .آتش را با
پتوی ضد آتشسوزی یا آب خاموش کنید .اگر
به یک کپسول پودری آتش خاموش کن دسرتسی
دارید می توانید مستقیامً و بدون کشیدن دو
شاخه از پریز آتش را خاموش کنید.

درب را ببندید – دود مرگ آور است
آتش را محبوس کنید

اول کاری کنید که همه بیرون بیایند .درب اتاق یا آپارمتانی که در آن آتشسوزی شده را ببندید .اینکار باعث می شود
آتش و دود شیوع پیدا نکند.

اگر قادر به خاموش کردن آتش نیستید بایستی
بیرون بروید.

درب جایی که آتش گرفته را ببندید.

برای اطالع دادن آتشسوزی به شامره  112زنگ
بزنید.

هرگز به راهرو پلکان پُر از دود بیرون نروید.

اگر بیرون آتشسوزی شده باشد ،درب آپارمتان حدود  30دقیقه بدون اینکه آتش بگیرد دوام می آورد .هرگز به راهرو
پلکان پُر از دود بیرون نروید .هنگام آتشسوزی از آسانسور استفاده نکنید.
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اگر خانه دیگری آتش گرفته باشد و راهرو پلکان
دود وجود داشته باشد نبایستی از آپارمتان بیرون
بروید.

درب را بسته نگهدارید .برای اطالع دادن
آتشسوزی به شامره  112زنگ بزنید.

اگر الزم باشد بیرون بیایید ،سازمان امداد و نجات
به شام کمک می کند.

