توصیو ىای ایمنی در منازل

رعایت موارد زیر می تواند بو ایمن نگاه داشتن ىرچو بیشتر محیط
زندگی شما کمک کند :
 .1اگز طیگبر هی کؼیس ،اس کؼیسى طیگبر زر زاذل ذبًَ ّ زر اطزاف کْزکبى
ذْززاری کٌیس.
ُ .2وْارٍ اس طالهت لْلَ ُب ّ ثظتِبی هْتْرذبًَ ،ػْهیٌَ گبسی ،ثربریِب ّ طبیز
ّطبیل گبسی هطوئي ػْیس ّ طزکؼی طبلیبًَ ثَ آًِب را فزاهْع ًکٌیس.
ّ .3طبیلی کَ كْزکبى اس آى ثبال هیزًّسً،ظیز هیش ّ هجل -را اس پٌجزٍ زّر ًگَ زاریس.
 .4ثَ غیز اس پٌجزٍ ُبیی کَ ثَ پلکبى اضطزاری هٌتِی هیؼًْس،ثز رّی توبم پٌجزٍ
ُب ػجکَ هحبفظ ًصت کٌیس.
 .5ثزای جلْگیزی اس سهیي ذْرزى ،راٍ پلَ ُب ّ راُزّ ُب را ثب ًْر هٌبطت رّػي
ًگَ زاریس ّ اس سیز فزػی ُبی ثبثت ًگَ زارًسٍ فزع اطتفبزٍ کٌیس.
 .6هْاز پبک کٌٌسٍ،حؼزٍ کغ ُب ّ طبیز هْاز هؼبثَ را زر ثظتَ ثٌسیِبی اصلی
ًگِساری کٌیس ،ثزچظت آًِب را جسا ًکٌیس ّ زّر اس زطتزص کْزکبى لزار زُیس.
 .7فِزطتی اس ػوبرٍ تلفٌِبی اضطزاری،پشػک ذبًْازگی ّ لظوت اّرژاًض
ًشزیکتزیي ثیوبرطتبى (هزالت ثبػیس ػوبرٍ لسیوی ّ تغیز کس زازٍ ًجبػس) را زر کٌبر
توبم زطتگبُِبی تلفي هٌشل لزار زُیس.
 .8ثزای ػْهیٌَ یک ػجکَ هحبفظ فلشی تِیَ کٌیس ّ زر تویش ًگِساػتي آى احوبل
ًکٌیس .ثبس ثْزى زّزکغ ّ تویشی آى زر اثتسای فصل طزهب کٌتزل کٌیس.
 .9تلْیشیْى ّ لْاسم صْتی را طْری لزار زُیس کَ ُْا زر اطزاف آى جزیبى زاػتَ
ثبػس ّ اس زاؽ ػسى آًِب جلْگیزی کٌس.اگز تلْیشیْى ثَ ذْثی کبر ًویکٌس هوکي
اطت هْجت آتغ طْسی ػْز .ثزرطی آًزا ثَ یک هترصص ثظپبریس.

 .11هزالت پزیشُبی ثزق ثب زّػبذَ ُبی ًبهٌبطت ثبػیس.اگز زّػبذَ ای زر پزیش
لك ثبػس هْجت زاؽ ػسى اتصبل ّ آتغ طْسی ذْاُس ػس .پزیشُبی ػکظتَ یب
لسیوی را ػْض کٌیس ّ رّی توبم پزیشُبی ثی اطتفبزٍ هحبفظ لزار زُیس.
 .11طیوِبی لْاسم ثزلی را چک کٌیس ّ اس طبلن ثْزى آًِب هطوئي ػْیس .تْجَ کٌیس
کَ طیوِب را ُزگش ثَ زیْار ،کف یب ُز ططح زیگزی هید یب پزچ ًکٌیس .طیوِب را اس
سیز فزع یب لبلی ػجْر ًسُیس ّ اطجبة ذبًَ را رّی آًِب ًگذاریس.
 .12هتٌبطت ثْزى پزیش ّ زّػبذَ زر جلْگیزی اس حْازث ًبگْار ثظیبر اُویت زارز.
ُزگش زّ ػبذَ ای ثشرگتز را ثَ سّر زاذل پزیش جب ًسُیس .اس گزفتي ذزّجی ثیغ اس
حس اس یک پزیش ثپزُیشیس.
 .13اس ثَ کبر ثززى الهپِبیی ثب هیشاى ّات لْی ّ ًبهتٌبطت ثب هیشاى تحول ًْع طین
کؼی ّ طزپیچ ،ذْززاری کٌیس .اگز چٌیي الهپِبیی زر ذبًَ اطتفبزٍ هی کٌیس اس
هٌبطت ثْزى طزپیچ آى هطوئي ػْیس .الهپ ُب را ُوْارٍ ثب زلت ثجٌسیس ،ػل
ثْزى یب کج ثْزى الهپ زر طزپیچ هْجت اتصبلی ّ آتغ طْسی هیؼْز.
.14اس فیْسُب ّ کلیسُبی هٌبطت زر جؼجَ فیْس اطتفبزٍ کٌیس ّ ُویؼَ ُز فیْس
طْذتَ یب ذزاة را ثب یک فیْس هؼبثَ جبیگشیي کٌیس.
ّ .15طبیل ثزلی را زر هؼزض تزػح آة لزار ًسُیس .اگز ّطیلَ ثزلی زاذل آة افتبز
ُزگش ثزای ثیزّى آّرزى آى زطت ذْز را زاذل آة ًجزیس ،حتي اگز ّطیلَ ذبهْع
ثبػس .اثتسا کلیس اصلی ثزق را لطغ کٌیس ،طپض زّػبذَ ّطیلَ را اس پزیش ذبرج
کززٍ ّ آًزا اس آة ذبرج کٌیس .اگز ّطیلَ ثزلی زاریس کَ ثَ ُز طزیك ذیض ػسٍ
اطت اثتسا تْطط هترصص اس طبلن ثْزى آى هطوئي ػْیس.
 .16کبهپیْتز ّ طبیز لْاسم صْتی تصْیزی ذْز را چک کٌیس ّ اس صحت ػول آًِب
هطوئي ػْیس .هزالت ذزاػِب یب صسهبت هؼبثَ ثز رّی طیوِب ّ ثرؼِبی
الکتزیکی آى ثبػیس .ثزای چٌیي لْاسهی اس یک زطتگبٍ کٌتزل کٌٌسٍ جزیبى ثزق یب
حسالل تزاًظفْرهبتْر اطتفبزٍ کٌیس.

 .17لْاسم گزم کٌٌسٍ هبًٌس ثربری را ثَ فبصلَ اهٌی اس لْاسم آتغ گیزی چْى
رذترْاة ،پززٍ ،هجل ،لْاسم چْثی ّ فزع لزار زُیس .اس ثربریِبی هرتلف زر هحلی
کَ کْزکبى ثسّى حضْر یک هزالت زر آى ُظتٌس ذْززاری کٌیس .زر صْرت ثی
اطتفبزٍ ثْزى یب ػسم حضْر کظی زر ذبًَ ثربری ُب را اس ُز ًْع (ثزلی ،گبسی
ّ )...ذبهْع ًگَ زاریس.

 .18الهپ ُبی ُبلْژى اًزژی گزهبیی ثظیبر ثیؼتزی اس اًْاع زیگز الهپ تْلیس
هیکٌٌسُ .زگش ایي الهپِب را زر توبص ًشزیک ثب پززٍ ،لْاسم پبرچَ ای یب آتغ گیز لزار
ًسُیس .الهپ ُبلْژى را زر صْرت ػسم حضْر زر هحل ذبهْع ًگَ زاریس ّ ُزگش اس
چٌیي الهپِب یب الهپِبی جیٍْ ای ثزای رّػي کززى اتبق کْزکبى اطتفبزٍ ًکٌیس.
ٌُ .19گبم ّلْع یک طْفبى ُوزاٍ ثب رػس ّ ثزق اس ّطبیل ثزلی چْى طؼْار ،رازیْ
ّ تْطتز ّ ُوچٌیي تلفي (هگز زر هْالغ ضزّری) اطتفبزٍ ًکٌیس .ثَ حوبم ًزّیس،
رازیْ ّ چزاؽ لٍْ ثب ثبطزی ًْ زر زطتزص زاػتَ ثبػیس ّ اگز زر هٌطمَ ای سًسگی
هیکٌیس کَ چٌیي طْفبًِبیی زر آى سیبز رخ هیسُس ،اس کٌتزل کٌٌسٍ جزیبى ثزق
اطتفبزٍ کٌیس.

