FARSI

ايمنی در برابر
آتش در خانه

brannvernforeningen.no

حسگرھای تشخيص دود الزامی

ھر خانهای بايد حداقل يک حسگر تشخيص دود در
ھر طبقه داشته باشد .حسگرھای تشخيص دود در
صورت آتشسوزی ھشداری زودھنگام میدھند.
صدای آژير ھشدار بايد از داخل اتاق خوابھا در
حاليکه در اتاق بسته است قابل شنيدن باشد .معموالً
بايد باتریھا سالی يک بار عوض شوند .با فشار دادن
دکمه تست ،حسگرھای تشخيص دود خود را به
صورت منظم امتحان کنيد.

تجھيزات الزامی مھار آتش

ھر خانه بايد دارای شلنگ مھار آتش يا کپسول اطفای حريق باشد .توصيه میشود ھر دوی اين
تجھيزات را داشته باشيد .تجھيزات مھار آتش بايد به راحتی در دسترس باشند .ھمه افراد ساکن
در خانه بايد از محل قرارگيری اين تجھيزات اطالع داشته باشند .دستورالعملھای استفاده از
اين تجھيزات را به دقت بخوانيد.

پيشگيری از آتشسوزی 1

ھنگام استفاده از اجاق گاز ،مراقب آن باشيد .اگر ھنگام آشپزی مشغول کار ديگری
میشويد ،ھمه شعلهھای گاز را خاموش کنيد .يک دستگاه خاموشی خودکار يا ھشدار دھنده
نصب کنيد .ھنگام استفاده از شعله باز ،مواظب باشيد .ھرگز شمع روشن در اتاق را به
حال خود رھا نکنيد .شمع روشن نبايد کنار مواد قابل اشتعال قرار داشته باشد .خاکسترھا را
در جای امنی تخليه کنيد .خاکستر داغ را در سطل زباله نريزيد.

پيشگيری از آتشسوزی 2

ھمواره ماشينھای لباسشويی و خشککن را قبل
از خروج از خانه يا رفتن به رختخواب ،خاموش
کنيد .نصب و تعمير تجھيزات برقی تنھا بايد توسط
تکنيسينھای مجاز انجام شود .مصالح بنايی،
جعبهھای مقوايی و ديگر پسماندھا اغلب برای
ايجاد عمدی آتش استفاده میشوند .مطمئن شويد که
مواد قابل اشتعال در راهپله و پارکينگھا نباشد.
سطلھای زباله را از از ساختمانھا دور نگه
داريد.

در صورت بروز آتشسوزی چه بايد کرد؟
 (1نجات
مطمئن شويد که ھمه از ساختمان خارج میشوند.
فرار کردن از ميان دود خطرناک است .دربھا
را ببنديد .به جايی برويد که قبالً قرار گذاشتهايد
در آنجا جمع شويد.
 (2اطالعرسانی
با آتشنشانی به شماره  110تماس بگيريد و آتش
را اطالع دھيد .آدرس دقيق ساختمان مورد حريق
را به آنھا بگوييد.
 (3اطفای آتش
اگر آتش بيش از حد گسترش نيافته است ،سعی
کنيد با شلنگ مھار آتش يا کپسول اطفای حريق
آن را خاموش کنيد .خود را در معرض خطر
قرار ندھيد .دود بسيار سمی است.
ارزيابی شما از وضعيت تعيين میکند که به چه
ترتيبی اين مراحل را اجرا کنيد .خوب است که
ھر چند وقت يک بار تمرين مھار آتش را انجام
دھيد تا ھر فردی نقش خود را تمرين کند
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