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ﺣﺴﮕﺮھﺎی اﺟﺒﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دود

اﻣروزه ھر ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ
ﺣﺳﮕر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دود ﺑﮫ آزاء ھر طﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﺳﮕرھﺎی
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دود ھﺷدارھﺎی ﻻزم را ﭘﯾش از وﻗوع ھر آﺗش
ﺳوزی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯾد ﺻدای آﻻرم
را در داﺧل اطﺎق ﺧواب ﺑﺎ درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺷﻧوﯾد .ﺑﺎطری
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑطور ﻣﻌﻣول ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد.
ﺣﺳﮕر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دود ﺧود را ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دﮔﻣﮫ ﺗﺳت آزﻣﺎﯾش
ﮐﻧﯾد .

ﺗﺠﮭﯿﺰات اﺟﺒﺎری ﺑﺮای اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ

ھرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮏ ﺷﻠﻧﮓ آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ وﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﭘﺳول اطﻔﺎء ﺣرﯾق ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷود ھردو را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺗﺟﮭﯾزات اطﻔﺎء ﺣرﯾق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد.
ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧزل ﺳﺎﮐن اﺳت ﺑﺎﯾد ﻣﺣل ﺗﺟﮭﯾزات اطﻔﺎء ﺣرﯾق را ﺑداﻧد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻧﺣوۀ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات اطﻔﺎء ﺣرﯾق را ﺑدﻗت ﺑﺧواﻧﯾد.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺟﺎق ﮔﺎز روﺷن اﺳت ﻣراﻗب آن ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﭘﺧﺗن را ﻣﺗوﻗف ﮐرده اﯾد ﺗﻣﺎم
ﺷﯾرھﺎ را ﺧوب ﺑﺑﻧدﯾد .ﯾﮏ آﻻرم و ﯾﺎ داﺳﺗﮕﺎه ﺑﺳﺗن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷﯾراﺟﺎق ﮔﺎزرا ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺎ ﺷﻌﻠﮥ ﺑﺎز ﺧﯾﻠﯽ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد .ھرﮔز اﺗﺎق را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﻊ روﺷن ﺗرک ﻧﮑﻧﯾد.
ﺷﻣﻊ روﺷن ﻧﺑﺎﯾد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣواد ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﮥ ﺧﺎﮐﺳﺗرھﺎ را در ﻣﺣﻠﯽ اﻣن
ﺗﺧﯾﻠﮫ ﮐﻧﯾد .ﺧﺎﮐﺳﺗر داغ را در ﺳطل آﺷﻐﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻧﯾد.
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ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾش از ﺗرک ﻣﻧزل و ﯾﺎ ﭘﯾش از ﺧواب،
ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ و ﺧﺷﮏ ﮐن ھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ را
ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﻗﮑﺎرھﺎی واﺟدﺷراﯾط ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﻧﺻب و ﺗﻌﻣﯾر ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑرﻗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ  ،ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی ﻣﻘواﯾﯽ وﺳﺎﯾر زﺑﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده در ﻣﺣل آﺗش ﺳوزی اﻏﻠب ﻧﺷﺎﻧﮥ آن
اﺳت ﮐﮫ آﺗش ﺳوزی ﻋﻣدی آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﻣطﻣﺋن
ﺷوﯾد ﮐﮫ زﯾرﭘﻠﮫ ھﺎ و ﮔﺎراژ ھﺎ ﻋﺎری از ﻣواد ﻗﺎﺑل
اﺷﺗﻌﺎل ھﺳﺗﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧرھﺎی زﺑﺎﻟﮫ را دور از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﻗرار دھﯾد.

ﺑﮭﻨﮕﺎم وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد
 (1ﻧﺟﺎت
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺳﻼﻣت از ﻣﺣل ﺧﺎرج
ﺷده اﻧد .ﻓرار از ﻣﯾﺎن دود ﺧطرﻧﺎک اﺳت  .درھﺎ
را ﺑﺑﻧدﯾد و ﺑﺳوی ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﯾد ﺑروﯾد
 (2اطﻼع
ﺳروﯾس آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ را از طرﯾق ﺷﻣﺎره
اروژاﻧﺳﯽ  110ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد  .ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻗﯾق
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ را ﺑدھﯾد.
 (3اطﻔﺎء
اﮔر آﺗش ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ ﻧﺷده اﺳت ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد
آن را ﺑﺎ ﺷﻠﻧﮓ آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﭘﺳول اطﻔﺎء ﺣرﯾق
ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧطر ﻧﯾﻧدازﯾد .دود
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻣﯽ اﺳت .
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ از ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺗرﺗﯾب
ﻣراﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣم ﺑﮫ اﺟراء آن ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑطور ﻣﻧظم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
آﺗش را ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھرﮐس ﺑداﻧد ﻣوﻗﻊ آﺗش
ﺳوزی ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد.

اﯾن ﺟزوه در ﺑﯾش از ﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر آﺗش ﺳوزی در ﻧروژ در دﺳﺗرس اﺳت .وﺑﺳﺎﯾت:
www.brannvernforeningen.no/brannsikker

