سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ضمن تسلیت این ایام و التماس دعا از
تمامی سوگواران و عاشقان آقا اباعبداله الحسین در دسته جات  ،تکایا  ،و مساجد و در جهت
پیشگیری از حوادث ناگوار رعایت نکات ایمنی بشرح ذیل را توصیه می نماید.
 )۱استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و خروج
آنها دست کم به یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود.
 ) ۲برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری عالوه بر ورودی اصلی پیش
بینی شود.
 ) ۳برای افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتماً باید مکانی در نزدیکترین نقطه به خروج بی
خطر پیش بینی شود.
 )۴راههای خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان کلیه متصرفان باشد.
 ) ۵در فضاهای تجمعی پر تراکم مانند زیارتگاهها،مـسـاجـد ،حسینیه ها ،تا یکصد نفر یک راه
خـروج  ،تا دویست نفر دو راه خروج  ،بیشتر از سیصدنفر سه راه خروج وبیشتر از هزار
نفرحـداقل چهار راه خـروجی حتما پیش بینی و در نظر گرفته شده وجهت بازشوی دربها به
سمت بیرون باشند.
 ) ۶رعایت فاصله مناسب سیم ،اتصاالت و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال( پرده،
فرش ،تابلوو …) الزامی است.
 )۷هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جداً
خودداری شود و اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع می باشد.
 ) ۸استفاده از المپ های برق ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظ ممنوع می باشد.
 )۹قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.
 ) ۱۱در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پر کردن منبع سوخت اقدام به
خاموش کردن آن نمود.

 ) ۱۱از بخاریهای کارگاهی ،بدون دودکش ،هیزم سوز ،شعله عریان و بدون حفاظ و امثالهم در
داخل تکایا استفاده نشود.
 )۱۲در اخذ انشعاب از لوله کشی گاز حتماً از شیلنگهای فشار قوی مخصوص و بست مناسب
استفاده شود.
 ) ۱۳عبور دادن دودکش بخاریها از سقف که از برزنت یا مصالح قابل اشتغال می باشد جداً
جلوگیری شود.
 ) ۱۴رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتغال( پشتی ،فرش ،پرچم
و …) الزامی است.
 )۱۵در قسمت طبخ حتماً باید معابر خروج سریع تدارک دیده شود.
 )۱۶قسمت طبخ نذورات در مکان مناسب و دور از محیط تکایا انتخاب شود.
 ) ۱۷در کلیه قسمتهای به ویژه محل طبخ غذا حتماً باید به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی
سیار موجود باشد و کارکنان ،با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند.
 ) ۱۸از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود.
 ) ۱۹در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از فضای
عمومی در نظر گرفته شود.
 ) ۲۱در صورتیکه از هیزم برای پخت و پز استفاده می شد ،حتماً باید آب کافی و حداقل یک
شیلنگ برای اطفاء آتش سوزی های احتمالی پیش بینی شود.
 ) ۲۱از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خودداری
شود.
 ) ۲۲کفراژ بندی (سازه غیر مقاوم) بایستی به نحوی محاسبه شود که تحمل بار مرده و بار زنده
احتمالی که بر روی آن گذاشته می شود داشته و بوسیله سیم بکسل و وسایل مناسب بر روی

زمین مهار شود ،به صورتی که در صورت وزش تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود
نداشته باشد.
 )۲۳کوره بخاریها و دستگاههای گرما ساز را قبل از استفاده حتماً نظافت کنید.
 )۲۴در صورت استفاده از بخاری های گازی و پس از نصب بخاری و اطمینان از عملکرد
صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه بچه ها و آسیب های فیزیکی قرار
نگیرد.
 ) ۲۵قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند :بخاریها ،سیستم حرارت مرکزی و امثالهم
دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید.
 ) ۲۶دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کالهک باشند تا از افتادن اجسام
داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان وزش تند بادها مصون باشند.
 ) ۲۷در نظر گرفتن حداقل دو دستگاه خاموش کننده پودروگاز ۱۲کیلوئی دردسته جـات
عزاداری حسینی ومساجد
 )۲۸ضمنا مسئولین تکایا،حسینیه ها ودسته جات عزاداری حسینی و مساجد می توانندبا
مراجعه حضوری به این سازمان نسبت به درخواست کارشناس جهت بررسی وارائه نظر در مورد
موارد ایمنی وآموزش اقدام نمایند./.

