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 : مقدمه

م بـا یـک اقـدام پیشـگیري کننـده      یهـا متوجـه مـی شـو     بررسی حوادث آتش سوزيبا نگاهی به گذشته و 

آمدهاي ناگوار و جبران ناپذیر را گرفت و شعار پیشگیري بهتـر   ان جلو بسیاري از خسارت ها و پیشتو می

  . از درمان است بار دیگر در ذهن ها نقش می بندد

ضـروري بـراي جلـوگیري از    ط کار و امـاکن عمـومی فعـالیتی    حفظ و رعایت نکات ایمنی در خانه ، محی

قـش بسـیار مهمـی در جلـوگیري از     آموزش تک تک افراد خانـه و محـیط کـار ن   . بروز آتش سوزي است

و برخـورد بـا افـراد خـاطی سـهم بسـزایی در        اعمـال خطرآفـرین  آوري تـذکر و یـاد  (هـا دارد   سوزي آتش

  ). ها دارد پیشگیري از بروز آتش سوزي

سوزي ها تبدیل بـه   آتش انبوه و انبارهاي مهم که در يخانه هاي مجلل و ساختمان هاي زیبا و جنگلهاچه 

   . و چه جانهاي عزیزي که از دست رفته اند تلی از خاکستر گردیده است

 ها و وسایل ارتبـاطی  روز و دست اول کنونی که از البه الي کتاب ها، روزنامه هاز گذشته هاي دور تا خبرهاي ب

خانـه هـا و یـا مراکـز اسـناد و آرشـیو و یـا امـاکن         ی خوانیم یا می شنویم کـه چـه کتاب  م... سایت ها و  ،امروزي

  . مثل این است که آتشی به جان ما زده اند ،تاریخی به طور عمدي و غیر عمدي در آتش سوزي سوخته است

آتش سوزي از . ه ناگاه رخ می دهندکنند و حوادث همواره دفعتاً و ب سوانح و بالیا هرگز از پیش خبر نمی

جمله حوادثی است که هر آن ممکن است اتفاق بیفتد و جان و مـال و میـراث فرهنگـی یـک ملـت را در      

     اغلب بی مباالتی و عـدم توجـه و بـی دقتـی موجـب ایجـاد آتـش سـوزي         . معرض نابودي سریع قرار دهد

  . گیري کردقوع چنین حوادثی پیشاي الزم از ومی شود و چه بسا می توان با پیش بینی ه

بینـی و   هـا قابـل پـیش    درصـد آتـش سـوزي    80ا تـ  75بررسی هاي مختلف حاکی از این است کـه قریـب   

پیشگیري هستند و در مورد بقیه با مجهز شدن به موثرترین ادوات و تجهیزات آتش نشانی روز که همواره 

  . توان میزان خسارات را به حداقل ممکن تقلیل داد در حال تحول و تکامل است می
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ور شود که با بیمه کردن منازل و انبارها و دیگر موارد مشابه در مقابل آتش سوزي الزم است ولی اگر تص

شود باید گفت راه را خطا پیموده ایم زیرا تلفـات   بیمه کردن خسارات وارده بر اثر آتش سوزي جبران می

  . هاي روانی ناشی از آن و خسارات فرهنگی وارده غیر قابل جبران است جانی، جنبه

هیه و سـاختمان آن را  با دریافت پول از شرکت بیمه شاید بتوان بخشی از مجموعه سوخته شده را مجدداً ت

بایـد متـذکر    .امکان پذیر نیسـت  ارد منحصر به فرد و نایاب به هیچ وجهبازسازي کرد ولی تهیه مو و تعمیر

. شد که نرخ حق بیمه دقیقاً بستگی دارد به وجود طرح هاي ایمنی دقیق و حساب شده در محل بیمه شـده  

بـا حریـق حـق بیمـه بـه طـور تصـاعدي بـاال          در صورت عدم وجود تجهیزات و آموزش الزم براي مقابلـه 

بایـد  . تـوان از خطـر وقـوع حریـق مصـون مانـد       ممکن است بعضی افراد تصور کنند با مراقبت می. رود می

هاي بـزرگ و گسـترده بـراي اولـین بـار       گفت اینان در اشتباهی سخت خطرناك هستند چون اغلب حریق

داده باشد دلیل بی خطر بودن آن محل نیست لذا از اتفاق می افتد و اگر مدتی در محلی آتش سوزي رخ ن

مناسب  اعالم و اطفاي حریقتجهیز ساختمان به وسایل  ،آنجایی که زمان و مکان وقوع حریق معلوم نیست

و تهیه طرح مقابله با آتش و دیگر اقدامات ضروري می تواند کمک بسیار مـؤثري در پیشـگیري از وقـوع    

  . حریق باشد
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 تعاریف

باشـد   ماده می 41ها که داراي  برگرفته از آیین نامه پیشگیري و مبارزه با آتش سوزي درکارگاه
توانیـد بـه روزنامـه رسـمی      اي از آنها اشاره می شود و براي مشاهده کامـل آن مـی   که به پاره

  . مراجعه کنید 19735شماره  13/9/1391
عبارت است از یک سري عملیات شیمیایی واکسیداسـیون سـریع حـرارت زاي مـواد قابـل        ):حریق(آتش

  . است) در واکنشهاي گرمازا(اشتعال 

  . هاي فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد بروز آتش نیاز به زمینه :ماهیت آتش

د چهـار عامـل   باشد ولی براي ایجاد آتش سوزي وجـو  اصوالً عوامل موثر در ایجاد آتش سوزي متعدد می

که به هرم آتش معـروف  ) براي تداوم حریق(اي  هاي زنجیره اکسیژن، حرارت، مواد قابل اشتعال و واکنش

  . است ضروري است و در صورت حذف حداقل یکی از آنها ادامه حریق ممکن نیست
  

  

  

  

  

  

  طبقه بندي انواع آتش 

طبقه ذیل تقسیم  6ها برحسب ماهیت مواد قابل اشتعال به  حریق ،به منظور پیشگیري و کنترل آتش سوزي 

  : بندي می شود

به معنی آتش ناشی از سوختن مواد قابل احتراق معمولی نظیر کاغذ، چوپ، پارچه و بعضـی   : Aآتش نوع 

  . گذارند الستیک ها و مواد پالستیکی می باشند که پس از سوختن خاکستر به جاي می



 

٦ 
 

 ،نفـت   قیـر،  ،روغن، بنـزین   ناشی از سوختن مایعات قابل اشتعال مانند گریس،به معنی آتش : Bآتش نوع 

  . باشند رنگهاي نفتی، حاللها و الکل می 

گـاز را  بـه  است که بـه راحتـی قابلیـت تبـدیل      موادآتش ناشی از سوختن گاز یا مخلوطی از : Cآتش نوع

  دارند مانند گاز مایع و گاز شهري 

ختن فلزات قابل احتراق نظیر منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سدیم، لیتیوم ، و آتش ناشی از سو: D آتش نوع

  .پتاسیم می باشد

  . هاي الکتریکی و الکترونیکی است  آتش سوزي ناشی از دستگاه: E آتش نوع

هاي پخت  اي  یا آتش ناشی از دستگاه ها، چربیهاي آشپزخانه به آتش ناشی از سوختن روغن: Fآتش نوع 

  . ایی اطالق می شودمواد غذ

  

  حریق بندي انواع مکانها از نظر نوع خطرات  طبقه

 5مکانها از نظر خطر آتش سوزي با توجه به قابلیت اشتعال، مقـدار و نـرخ حـرارت آزاد شـده از آنهـا بـه       

  : بندي می شوند طبقه زیر تقسیم 

شامل مکانهاي با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده محدود بوده و یا تراکم : مکانهاي کم خطر) الف

کیلــوگرم در متــر مربــع باشــد ماننــد ســاختمانهاي اداري، مســکونی،   50مــواد ســوختنی در آنهــا کمتــر از 

  بیمارستانها، مساجد و اماکن مذهبی ، مهمانسراها و هتل ها 

شامل مکانهایی با قابلیت اشتعال و نرخ حـرارت آزاد شـده متوسـط     : 1ي با خطر متوسط گروه مکانها) ب

کیلوگرم در متـر مربـع یـا انبارهـاي بـا ارتفـاع چیـدمان         100تا  50بوده یا تراکم مواد سوختنی در آنها بین 

  پارکینگها، رستورانها  ،انبارهاي معمولی :مانند .متر باشد4/2کمتر از 
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شامل مکانهاي با قابلیت اشـتعال و نـرخ حـرارت آزاد شـده متوسـط      : 2با خطر متوسط گروه  يمکانها) ج

یا انبارهـاي بـا ارتفـاع چیـدمان      ،کیلوگرم در متر مربع 150تا  100بوده یا تراکم مواد سوختنی در آنها بین 

  انبارهاي صنعتی و تجاري، کارگاههاي تولیدي و صنعتی  :مانند .متر باشد 4کمتر از 

شامل مکانهاي با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شـده وسـرعت گسـترش    : 1پرخطر گروه  مکانهاي) د

ماننـد سـاختمانهاي حسـاس اداري، آموزشـی،     . باال بوده لیکن تراکم مـواد سـوختنی در آنهـا پـایین باشـد     

  ها  هاي کوچک مواد شیمیایی و آزمایشگاه مخابراتی، امنیتی ، کارگاه

شامل مکانهایی با قابلیت و نرخ حـرارت آزاد شـده و سـرعت گسـترش بـاال      : 2طر گروه مکانهاي پرخ) هـ

ها، کارگاه هـاي مـواد    کیلوگرم در متر مربع باشد مانند پاالیشگاه 100کم مواد سوختنی باالتر از ابوده و تر

  .منفجرههاي تولید مواد  کارگاه شیمیایی و محصوالت نفتی، اتاق رنگ،

  : تعاریف

بـه معنـی سـامانه طراحـی شـده بـراي شناسـایی خودکـار وقـوع آتـش بـه وسـیله              :اعالم حریـق سامانه 

توسط یک مرکز کنتـرل اطالعـات شناسـایی     کهحرارت،شعله، نور و یا دیگر محصوالت ناشی از احتراق 

شده و ضمن پردازش آن اطالعات وقوع یک آتش سوزي به وسیله انواع وسایل هشدار دهنده به صورت 

  . کار و یا خودکار اعالم می گرددنیمه خود

سامانه متناسب تعریف شده که توسط افراد یـا بـه صـورت خودکـار فعـال شـده و       :سامانه اطفاء حریق 

  . سبب خاموش نمودن آتش می گردد

هاي دستی چرخـدار یـا پاشـنده هـاي نیمـه ثابـت        کننده استفاده از خاموش :سامانه اطفاء حریق دستی

   .راي خاموش نمودن آتش هاي محدودشیلنگی به کمک افراد ب

حـاوي مـواد متناسـب خـاموش      کـه  کیلوگرم 14وزن  با حداکثر هاي کننده خاموش : خاموش کننده دستی

  . می باشد آتش کننده
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اي شامل حداقل شیر برداشت از آب عمومی با فشار کافی یا از مخـازن مرتفـع    جعبه :جعبه آتش نشانی

متـر و سـرلوله متناسـب     15هاي الستیکی یا تاشو کتانی حداقل به طول  اي یا شیلنگ آب، شیلنگهاي قرقره

  براي پاشیدن آب بر روي آتش

با کار کردن  عملی در ارتباط به معنی ایجاد مهارت و تجربه ازطریق آموزش و تمرینهاي: تمرین کردن

  .با تجهیزات

ایـن  . مهارت از طریق آموزش برنامه ریـزي شـده اسـت    یا به معنی روش و شیوه انتقال دانش :تحصیالت

  . باشد روش الزاماً نیازمند آموزش کالسی و رسمی نمی

م به آتش بوده هاي مقاو به پتوي نسوزي گفته می شود که داراي الیاف و الیه :پتوي نسوز آتش نشانی

و براي حریقهاي محدود بر روي آتش انداخته می شود و از طریق خفـه کـردن باعـث خـاموش شـدن آن      

  .گردد می

  

  

  

  

  

به معنی گاز خنثی، بی رنگ، بی بو، عایق الکتریسیته که بـراي اطفـاء آتـش از    :  co2دي اکسید کربن 

دي که احتراق غیر ممکن گـردد  تاح ارسوخت در هوا و سرد کردن آنطریق کاهش غلظت اکسیژن یا بخ

  . بکار گرفته می شود

یـا در حـال   (، یک مـاده سـوختنی مـایع    درجه حرارتی است که در آن  : flashpointنقطه شعله زنی 

گردد و به محض نزدیک شدن شعله یا جرقه به آن باعث شـعله ور   به اندازه کافی بخار می )تبدیل به مایع
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. ا دور کردن منبع احتراق از محل، بخار فوق الذکر آتش نخواهد گرفت ب. شدن و شروع حریق می گردد

درجه سانتی گراد بسته به استانداردي کـه اعمـال مـی گـردد قابـل       8/37موادي با نقطه شعله ز نی کمتر از 

  . گردد شعله زنی باالي این دما قابل احتراق تلقی می نقطهاشتعال، و مایعاتی با 

نقطه آتش گیري بیان کننـده حـداقل دمـاي مـورد نیـاز بـراي شـروع         : fire pointنقطه آتش گیري 

بخار در فضاي مظروف می باشد که در نزدیکـی سـطح مـایع توسـط یـک       –حریق دریک مخطوط مایع 

ثانیه می شود ولی الزامـاً بـه معنـاي ادامـه حریـق       5شعله محرك باعث آتش گیري آن براي مدت حداقل 

نقطه آتش گیري باالتر از نقطه شعله زنی بوده و حدوداً ده درجه سانتی گـراد بـیش از نقطـه شـعله     . نیست

  . می باشدزنی مواد مختلف 

درجه اشتعال کمترین درجه حـرارت موردنیـاز جهـت     :(ignition temperature)درجه اشتعال 

  . باشد احتراق ماده سوختنی یا آتش گیري بدون محرك خارجی می

آتش گیري پایدار مواد همیشه نیاز به جرقه یا شـعله نـدارد    : )Auto ignition(خود به خود سوزي 

ایـن  . عال ممکن است آتش گیري انجام و حتی خود به خود سوزي اتفاق افتـد بلکه در درجه حرارت اشت

عمل ممکن است پس از رسیدن به درجه اشتعال رخ دهد و یا واکـنش شـیمیایی بـین مـواد یـا بـاال رفـتن        

بدون منشـأ خـارجی    و حریق قابل اشتعال شود) ضایعات آلی و حیوانی(تراکم گازهاي ارگانیسمی محیط 

  . را پدید آورد

  : موادي از آیین نامه 

 )سـاختمانها ( تجهیزات خاموش کننده قابل حمل، متناسب با نوع آتش احتمـالی بایـد در محـل   : 93ماده 

 30هاي آتش نباید در فاصـله بـیش از     موجود و به راحتی قابل دسترسی باشد، خاموش کننده ،ه انبارطمحو

  . باشدمتري از هم نصب شده 
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فاصله ایمن از اطراف المپها و چراغها تـا موادانبـار شـده بایـد رعایـت گـردد تـا از احتـراق و         : 100ماده 

متـر بـراي    5/0هـاي صـنعتی و    اشتعال مواد جلوگیري شود این فاصله در هر حال از یـک متـر بـراي چـراغ    

  . هاي فلورسنت کمتر نیست چراغ

  . انبار باید به تهویه طبیعی و در صورت لزوم به تهویه مصنوعی ضد انفجار مجهز باشد  :109ماده 

 هلت، فندك، و هرگونه اشیاء مولـد شـع  استعمال دخانیات ، روشن کردن و همراه داشتن کبری: 111ماده 

یا جرقه در کلیه نقاطی که در آنها مواد قابل احتراق، مواد سریع االشتعال، یا مواد قابل انفجار نگهـداري و  

  . یا به کار برده می شود ممنوع است

در  فضاهاي بسته باید میـزان   Co2هاي دي اکسید کربن  در صورت استفاده از خاموش کننده :159ماده 

  . ی ناشی از آن مورد توجه قرار گیردکاهش غلظت اکسیژن و مشکالت تنفس

در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دسـتگاه خـاموش کننـده دسـتی نصـب شـده        :226ماده

متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموش کننـده   30ز اباشد در هر حال نباید فاصله بین دو خاموش کننده 

  . متر بیشتر باشد 15نباید از 

شنایی دقیق با مسئله آتش سوزي و نکات ایمنی می تواند کمک بسـیار مـؤثري در کـاهش    بدیهی است آ

  . احتمال وقوع آتش سوزي باشد

  

  آشنایی با روش هاي مقابله با آتش سوزي و اطفاي حریقاهمیت 

 پیشگیري از خسارات ناشی از آتش سوزي  - 1

 جلوگیري از تلفات جانی و خسارات فرهنگی و اجتماعی غیر قابل جبران  - 2

درصورت بروز و وقوع آتش سوزي محیط زیست و همسایگان محل حادثه نیز در معـرض خطـر    - 3

 . قرار می گیرند
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   ر مقابله با آتش سوزي وظیفه ما د

امنیـت  حفظ  ي وپیروي از استانداردهاي ایمنی در مقابل آتش سوزآشنایی و کسب اطالعات و   - 1

 جانی مناسب 

 پیشگیري از آتش سوزي و وقوع آن با از بین بردن احتمال شعله ور شدن مواد قابل اشتعال  - 2

 مواد غیر قابل اشتعال و پایدار به جاي مواد قابل اشتعال و محترقه  بکارگیريجایگزینی و  - 3

 از نظر ایمنی مرتب دید ذخیره مواد قابل اشتعال در ظروف مناسب سر بسته به مقدار نیاز و باز -4

 استفاده از تهویه مناسب براي جلوگیري از انباشت بخارات متصاعد از مواد شیمیایی  - 5

 شعله روباز مثل جوشکاري و برش فلزات، کوره، کبریت و انواع بخاري  ؛حذف منابع افروزشی - 6

خودداري از ذخیـره و نگهـداري مـواد سـوختنی و قابـل اشـتعال در راهروهـا و نزدیـک درهـاي           - 7

 ها  خروجی و زیر راه پله

 پرهیز از نگهداري مواد و کاالهاي قابل اشتعال در نزدیکی کلیدهاي برق و المپ هاي روشنایی  - 8

 . آغشته شدن کپسول هاي اکسیژن به روغن خطر انفجار و حریق را دربردارد - 9

نباشته شدن دستمالهاي آغشته به روغن خطر شعله ور شدن و آتش سوزي خود بـه خـود را بـاال    ا - 10

  .برد می

گازهاي سمی و مسموم کننـده  . مواظب باشیم در اثر سوختن مواد قابل اشتعال جامد، مایع و گاز  - 11

 . شود که عامل خفگی و مرگ است تولید می

گـاز و اسـتفاده از لـوازم و تجهیـزات     هـاي   نگه اي از اتصاالت بست و شـیل بازدید مرتب و دور  - 12

 استاندارد 

 هاي دود و دودکش ها از نظر گرفتگی  بازدید خروجی - 13
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از انباشـت مـواد   بازدید محل موتورخانه ها و مسیر عبور لوله هاي آب داغ و لندري و جلـوگیري   - 14

 زائد و قابل اشتعال در مجاورت آنها 

  اشتعال موادبازرسی محیط و برطرف کردن هرگونه احتمال  - 15

بررسی مواردي که بالقوه موجب آتش سوزي می شود وبـا حفاظـت و نصـب حفـاظ و یـا لـوازم        - 16

 . توان از آنها جلوگیري کرد تأسیساتی می

                  هــاي دســتی و نصــب آنهــا در تمــامی طبقــات و وجــود کپســول هــاي  کــن تهیــه آتــش خــاموش - 17

 متري در هر نقطه  30تا شعاع  فاء حریقاط

 بازرسی کپسول هاي اطفاء حریق از نظر تاریخ انقضاء  شارژ و آماده بکار بودن  - 18

 بازبودن راه هاي خروج اضطراري و برطرف نمودن موانع  - 19

 مشخص بودن راه هاي خروجی و بن بست ها با تابلو  - 20

 . ر آن به صدا در آیددر صورت وجود دستگاه اعالم حریق در ساختمان باید آژی - 21

 . از کارشناسان آتش نشانی بخواهید از محل کارتان بازدید کند و موارد الزم را به شما آموزش دهند -22

  

  هاي مربوط به آتش سوزي  دستورالعمل

  : اگر متوجه آتش سوزي شدید

 .  ترین دستگاه اعالم خطر آتش سوزي را به کار اندازید نزدیک - 1

محل، . دانید، آگاه کنید یا شماره هاي دیگري که می 125رفتن شماره سازمان آتش نشانی را با گ - 2

 . ماهیت آتش سوزي و نام خود را به آنها بگویید

 . مدیر حوادث غیر مترقبه و دیگر ساکنین ساختمان را باخبر کنید - 3

 . به اداره اورژانس خبر دهید - 4
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  : به جنگ آتش بروید، فقط اگر

 سازمان آتش نشانی خبر داده اید به - 1

 گستره آتش سوزي محدود است، به منطقه آتش سوزي  - 2

راه خروجی در نزدیکی شماست و در حالی که پشت به خروجـی   - 3

 جنگید  ساختمان دارید با آتش می

 . دانید کار بردن آن را میري خوب در اختیار دارید و طرز بآتش خاموش کن مناسبی در شرایط کا -4

 . اگر از توان خود و ظرفیت آتش خاموش کن مطمئن نیستید، منطقه آتش سوزي را ترك کنید - 5

  

   : اعالم خطر آتش سوزي را شنیدید آژیراگر صداي 

 . محوطه را ترك کنید، پنجره ها، شیر گاز و درها را هنگام ترك گفتن محل ببندید - 1

ساختمان را ترك کنید و از خروجیها و از سر راه کسـانی کـه مشـغول عملیـات مقابلـه بـا موقعیـت         - 2

 . اضطراري هستند، کنار بروید

 . در یک محوطه از قبل تعیین شده اجتماع کنید - 3

به مسئول کنترل گزارش دهید تا او بتواند بفهمد که همه کارکنـان واحـد شـما از سـاختمان خـارج       - 4

 . شده اند یا خیر

بالمـانع بـودن   ) مثل مسؤول حراست، یا سرپرست واحـد (خارج از ساختمان بمانید تا مقامات صالح  - 5

 . ورود مجدد به ساختمان را اعالم کنند

  

  راههاي تخلیه ساختمان 

 . حداقل محل دو راه نجات یا خروجی اضطراري از منطقه خود را یاد بگیرید - 1

 . ار خود استفاده نکنیدهرگز ازآسانسور حتی براي طی بخشی از مسیر فر - 2
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 .نحوه فعال کردن دستگاه هاي اعالم خطر آتش سوزي را بیاموزید - 3

 . بیاموزید که چگونه صداي دستگاه اعالم خطر آتش سوزي را تشخیص دهید - 4

 . در عملیات تمرین تخلیه هنگام آتش سوزي فعاالنه شرکت کنید - 5

ایـن پیشـگیري   . پیشگیري است به دست انسان،یعی و یا ایجاد شده بهترین نوع حفاظت در برابر سوانح طب

کارکنـان آمـوزش دیـده بـا روشـهاي درسـت، نظافـت درسـت،         . مشتمل است بر داشتن ساختمان مناسب

  ...سیستم تهویه حساب شده و 

گرم شدن خود به خود مـواد و  : د به دالیل گوناگونی رخ دهد، مثلنآتش سوزي در هر ساختمان می توا 

ا علم، بی دقتی، نقص در وسـایل برقـی، و سـوانح طبیعـی مثـل جـاري شـدن سـیل         سوختن آنها، دشمنی ب

افتـد و آتـش باعـث سـرازیر شـدن آب بیشـتر از        ها شده آتش سوزي اتفاق مـی  لی سیمسیالب سبب اتصا

شــود و لـذا آتـش و آب ســبب وارد آمـدن خســارات هنگفتـی بــه      هـاي شکســته و صـدمه دیــده مـی    لولـه 

عامل مهم در پیشگیري از خسارات ناشی از آتـش، تهیـه یـک    . موجود می شوندها و دیگر مواد  ساختمان

سـت  رچنین طرحی براساس اداره خوب محل کار نظم و ترتیب، نگهـداري د . طرح خوب پیشگیري است

تعبیه حفـاظی بـراي    کنند و  می ابزار و وسایل و ممانعت ازکشیدن سیگار و کاربرد وسایلی که تولید جرقه

حتی با وجود این هم احتمال وقوع حریق وجـود دارد کـه بایـد فرونشـانده و مهـار      . توار باشد، باید اسآنها

 قمنـابع اصـلی حریـ   . تواند از طریق طراحـی صـحیح سـاختمان صـورت پـذیرد      مهار کردن آتش می. شود

این سیستم ها باید به درستی نصب گردنـد و در فواصـل معـین    . هاي گرم کننده و الکتریکی هستند سیستم

به عالوه وجود درهاي خروج اضطراري که با عالمتی خوانا مشخص شده باشد، از ضروریات . بازبینی شوند

   .باید توجه داشت که نباید به دالیلی امنیتی موانعی سر راه استفاه از این درها ایجاد شده باشد. است

ن بایـد بازرسـی کـاملی از    پیش از طراحی برنامه پیشگیري و آماده کردن طـرح مقابلـه بـا سـوانح، کارکنـا     

  .بندي کنند یابند دسته  ساختمان و انبار به عمل آورند و کلیه امکانات اتفاق حوادث را که در می



 

١٥ 
 

عدم اجراي کلیه موارد ایمنی اعالم شده به عهده مدیریت مرکز و مهندس ناظر قانونی ساختمان مسئولیت 

   .خواهد بود
  

  اجزاء یک برنامه پیشگیري از آتش سوزي

هـا تهیـه    ظروف محکم و مطمئنی براي گردآوري کاغذ باطله، مـواد بسـته بنـدي و انـواع دیگـر زبالـه       -1

  . شوند منتقلزباله ها و مواد زائد باید روزانه در فواصل معین از ساختمان به خارج . گردد

یـد بالفاصـله   هاي آغشته به روغن که معموالً مورد اسـتفاده اسـت با   هاي آغشته به رنگ و پارچه پارچه -2

  . معدوم شوند زیرا این پارچه ها خود به خود گرم شده آتش می گیرند

بایـد در   راآنها اجتناب ناپـذیر اسـت،    نگهداري ازکه از مواد قابل اشتعال درست شده اند و  کاالهایی -3

ل قابـ  اطفاي حریـق وسایل . محوطه اي قرارداد که در صورت آتش گرفتن آنها حداقل خسارت وارد شود

  . قرار داده شود کاالهاحمل باید در نزدیکی این 

هاي مختلف ساختمان بازدید بعمـل آورد تـا    گیري از حریق باید در فواصل معین از قسمتشپی مسؤول -4

در صورت مشاهده شرایط نامطمئن بتواند اقدامات الزم را انجام دهد، ایـن بازرسـی مرتـب باعـث تأکیـد      

  . در ذهن کارکنان می گردد اهمیت انجام خوب و منظم کارها

. نگهداري، بازرسی و آزمایش شوند ،دستگاه هاي تهویه گرم و سرد باید مطابق با دستورالعمل ایمنی -6

 . باید ممنوع گردد خطر آفرین هاي قابل حمل و دیگر وسایل برقی کوچک کننده استفاده از گرم

یت نکات ایمنی می توان تا حد زیادي از بینی نیست ولی با رعا زمان و مکان وقوع آتش سوزي قابل پیش

  : رعایت نکات ایمنی زیر می تواند امنیت بیشتري براي مجموعه بدست آورد. کاست  آن هاي میزان خسارت

  :نکات ایمنی از نظر نظافت و نگهداري ساختمان و محوطه - 1

 . هاي قابل اشتعال باید از محوطه انبار بیرون برده شوند مواد زائد و زباله -
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 . فضاهاي انبار باید مرتباً نظافت شوند -

هاي آغشته به روغن، مایعات پاك کننده، ترکیبات و موادي که در کار نظافت و جاروکشی  پارچه -

دردار فلزي و یا مکانهـاي   مخزن هايروغن، گریس و وسایل نظافت باید در  رنگ،. روندبکار می 

 . مقاوم دربرابر آتش نگهداري شوند

 . لف باید ظرف فلزي دردار براي زباله استفاده گردددر قسمت هاي مخت -

 .در دفاترکار و بخش هاي عمومی ساختمان مثل تاالرها و غیره از ظروف فلزي براي زباله استفاده شود -

 . به خارج از ساختمان منتقل گردد انبارزباله ها باید پیش از تعطیل شدن  -

تمال خطر آتش سوزي در آنجا وجـود دارد  هایی که اح عالمت سیگار کشیدن ممنوع باید در محل -

 . به گونه اي نصب گردد که کامالً در معرض دید قرار داشته باشد

 . ان اداره نیز مقررات ممنوعیت کشیدن سیگار را رعایت کنندنباید دقت شود کلیه کارک -

در  از ریختن ته سیگار، خاکستر سیگار، چوب کبریت نیم سوخته، پاکت سیگار و دیگرمواد مشابه -

 . هاي زباله خودداري نمایید و این قبیل مواد را در ظروف جداگانه بریزند سطل

 . از انباشتن موادي که در ارتباط با وظایف اصلی انباردار نیستند در محوطه انبار باید اجتناب شود -

نجام کار مشغولند، مقررات ایمنی باید دقت شود کارگرانی که احتماالً در بیرون ساختمان انبار به ا -

 .در مورد آتش سوزي رعایت کنند ار

از تمام قسمت هاي مختلـف انبـار    مسؤولانبارداریا فردي  –بهتر است هر روز پیش از تعطیلی انبار  -

بازرسی بعمل آورد تا اطمینان حاصل شود که عوامل بـروز آتـش سـوزي درسـاعات تعطیلـی انبـار       

 . موجود نیست

 مربوط به کارکنان  نکات ایمنی - 2

 . دستورالعمل هاي مربوط به خاموش کردن آتش باید در تمام قسمت ها نصب گردد -
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رسد نصب  آتش نشانی باید در محل هایی که الزم به نظر میهاي اضطراي مثل شماره تلفن  -

 . و در معرض دید قرار گیرد

 . عبیه گردندهاي مربوط باید در فواصل مناسب ت و دستورالعمل اطفاي حریقوسایل  -

 

 نکات ایمنی مربوط به وسایل گرم کننده و تهویه  - 3

 .وسایل گرم کننده، دودکشها و لوله هاي آب گرم باید مرتباً ازنظرایمنی کنترل شوند -

تأسیسات و وسایل گرم کننده و تهویه باید ساالنه و توسط فرد مجرب و یا شرکت هایی که  -

 . مسئول نگهداري تأسیسات هستند از نظر ایمنی کنترل شوند

 . هاي گرم کننده و مواد قابل اشتعال فاصله کافی درنظر گرفته شود باید بین دستگاه -

 . افت و طبق اصول روغنکاري شوندباید مرتباً نظ ...تمامی موتورها، هواکش ها و  -

 . ها گرفته شود هاي تهویه باید به طور مرتب تمیز شوند و گرد و غبار آن  هاي سر راه کانال صافی -

براي نگهداري نفـت و گازوئیـل و دیگـر مـواد سـوختنی مشـابه بایـد از ظـروف جداگانـه و           -

 . مطمئن استفاده شود

 ایل برقی نکات ایمنی در مورد سیم کشی ساختمان و وس - 4

 . باید توجه شود کلیه فیوزها محاسبه شده و با توان مناسب نصب شده باشند -

سیم اتصال دسـتگاه هـاي برقـی بایـد مرتبـاً از نظـر ایمنـی         -

 . کنترل شوند

باید کوشش شود سیم هاي معمولی اتصال دستگاه هـا بـه    -

 . پریز از سه متر کوتاه تر باشد
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 .هاي برقی در جاي خود قرار داشته باشند قسیم ها و دستگاهباید دقت شود که در پوش هاي جعبه ت - 

سیم ها دور میخ پیچیده نشـده باشـد،   (باید سعی شود سیم کشی به روش صحیح انجام گیرد  -

 ) یا با میخ به دیوار کوبیده نشود ویا در تماس با لوله هاي آب گرم نباشد

 . ونددستگاه هاي برق از نظردرست کارکردن باید مرتباً کنترل ش -

وسایل گرم کننده برقی نظیر اجاق برقی، سماور برقی و غیره باید بـه المـپ قرمـز کـه نشـان       -

دهنده روشن بودن دستگاه است مجهز باشند و به هنگام تعطیل شـدن سـاختمان بایـد آنهـارا     

 . خاموش کرد

سنت با فاصله کافی از سقف نصب شـده باشـند،   هاي فلرو دقت شود که اتصاالت المپ باید -

هـایی کـه بـا مـواد قابـل اشـتعال        هـا روي سـقف   در غیر این صورت از نصب این نـوع المـپ  

 . پوشیده شده است خودداري شود...) آکوستیک، چوب و (

 راه هاي خروجی  نکات ایمنی در مورد - 5

 . باید توجه داشت که درهاي خروج اضطراري قفل نباشند  -

 . اي خارجی باید مرتباً نظافت شوندراهروه -

تمام خروجی هاي ساختمان باید مشخص شوند و چراغ راهنما یا تابلو خـروج نیـز در بـاالي     -

 . آنها نصب گردد

 . ازقراردادن مواد قابل اشتعال درپله ها وزیر پله ها باید خودداري شود -

 .مسیر درهاي خروجی باید مرتباً نظافت شوند -

باید کفپوش ساختمان و پوشش پله ها از نظر شرایط مرتباً کنترل شوند و چنانچـه در شـرایط    -

 . نامطلوبی هستند نسبت به مرمت و یا تعویض آنها اقدام شود

 . پله ها باید نرده داشته باشند و نرده ها مرتباً از نظر ایمنی کنترل شوند -
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  نکات ایمنی از نظر حفاظت و نگهداري -6

 . در محل صحیح خود قرار گیرند اطفاي حریقشود وسایل باید دقت  -

 . کپسول هاي آتش نشانی باید ساالنه و به طور مرتب سرویس شوند -

نوع آبی، گـازي و  (مناسب  اطفاي حریقباید کپسول  انباربا توجه به نوع مواد در هر قسمت  -

 . تهیه و نصب گردد) غیره

کپسول هاي آتش نشانی باید به گونـه اي نصـب گردنـد     -

که حتی خانم هاي کارمند نیز بتوانند به راحتی کپسول ها 

 . را برداشته مورد استفاده قراردهند

شیرهاي آتش نشانی موجود در قسمت ها را باید به طور مرتب از نظر وضع ظاهري و شرایط  -

 . ظاهري کنترل کرد

 . ه دسترسی به شیرهاي آتش نشانی ایجاد نگرددباید دقت شود موانعی در را -

مجهز اسـت بایـد   ) سیستم مرکزي( اسپرینکلر اطفاي حریقدرصورتی که ساختمان به سیستم  -

  .دهاي سیستم ایجاد نگرد دقت شود موانعی درمقابل خروجی

 . باید دقت شود که شیرهاي سیستم اسپرینکلر باز باشد -

 . سط متخصص مربوطه بازدید شودکل سیستم اسپرینکلر باید ساالنه تو -

 . انباردار نیز باید مرتباً سیستم را از نظر ظاهري بازدید نماید -

 . پمپ دستگاه باید مرتباً کنترل شود -

 . هاي هشدار دهنده باید مرتباً کنترل شوند و آزمایش هاي الزم بعمل آید تمامی دستگاه -

 . ر به کارکنان اداره آتش نشانی نشان داده شودباید بهترین و نزدیکترین راه رسیدن به ساختمان انبا - 
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همچنین خـوب  و کنند بازدید  از کارکنان اداره آتش نشانی دعوت بعمل آید تا از ساختمان انبار  -

 . است طی این بازدید اشاره اي نیزبه کاربرد نابخردانه آب در خاموش کردن آتش در انبار شود

بهتر است نوعی سیستم اعالم خطر دستی یـا خودکـار بـین انبـار و اداره آتـش نشـانی نصـب         -

 . این سیستم باید در فواصل معین آزمایش و کنترل شود. گردد
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  آتش سوزي 

  و محیط هاي بسته آتش سوزي در خانه 

  گام به گام  –چه باید بکنیم 

 بالفاصله همه افرادرا از منزل خارج کنید - 1

 . همه افراد را از آتش سوزي آگاه کنید -

 . محل آتش را معین و از آتش و دود دوري کنید -

 . در صورت امکان از طبقه همکف خانه فرارکنید -

 . اگر عبور از در امکان پذیر نیست، از پنجره خارج شوید -

  . به هیچ کس اجازه ندهید که دوباره وارد خانه شود: احتیاط

 : ور می کنیدهنگامی که از میان دود عب - 2

 . هاي راه پله حرکت کنید به آهستگی و سینه خیز، درتماس با دیوارها و دیواره -

کـف  (صورت خود را در حالی که دستهاي خـود را جلـوي صـورت و چشـمها گرفتـه ایـد        -

 .از اجسام نوك تیز و شوك الکتریکی محافظت کنید) دستها به طرف داخل

 . در صورت امکان بالفاصله با یک پارچه مرطوب روي دهان و بینی خود را بپوشانید  -

  . پارچه خیس و ماسک شما را در برابر بخارات سمی محافظت نمی کنند: احتیاط

 . قبل از عبور از میان هردرگاه یا راهرو آن را ارزیابی کنید - 3

 . دستگیره در را از نظر داغی لمس کنید -

 . را حس کنید هواي قسمت زیرین -

 . در اطراف لبه ها و کناره ها به دنبال دود بگردید -

 . شویدندر صورت وجود حرارت یا دود وارد  -
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اگر در اتاق خنک است، پشت آن بایستید، پاي خود را روي آن قرار دهید و به آهستگی در  -

 . را باز کنید

 . تمام درها و پنجره ها را پشت سر خود ببندید - 4

 . کارکنان آتش نشانی را خبر کنید - 5

 .برق و گاز را از قسمت مرکزي قطع کنید - 6

 . دهد اقدام فوق را انجام دهید اگر زمان وا منیت منطقه به شما اجازه می -

 . در صورت امکان آتش را خاموش کنید - 7

 . راه مطمئنی براي این کار پیدا کنید -

  . یکی دارد، استفاده نکنیداز آب براي خاموش کردن آتشی که منشأ الکتر: احتیاط

 : به محض آنکه از خانه خارج شدید - 8

 . مطمئن شوید که همه اهالی منزل حاضرند -

 . جراحات را درمان کنید -

  به دام افتادن در خانه و محیط هاي بسته 

  گام به گام  –چه باید بکنیم 

 . به اتاقی بروید که از آتش دور باشد و براي کمک تماس بگیرید - 1

 . درزهاي اتاق را در برابر آتش و دود ببندید - 2

 . تمام درها را بین خود و آتش ببندید -

 . دیوارهارا با آب خیس کنید -

 . شکافهاي اطراف در را با پارچه خیس پر کنید -

 به طرف پنجره بروید و کمک بخواهید  - 3
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 . به عنوان آخرین راه گریز ازپنجره براي فرار استفاده کنید - 4

 . در صورت لزوم شیشه پنجره را بشکنید و در حین این کار مراقب خود باشید -

 . بالشها و پتوها را از پنجره روي زمین پرت کنید تا بتوانید روي آنها فرود بیایید -

سـپس آن را بـه پایـه یـک مبـل سـنگین       . ها را به هم گره بزنید و طنابی درسـت کنیـد   ملحفه -

 . ببندید

 . ان پنجره آویزان شوید و خود ر ابه آرامی بیندازیداز لبه یا درگو  نپرید -

 . دستان خود را اطراف سرتان قراردهید تا از آن محافظت کنید -

 .هنگامی که خود را می اندازید، بدنتان را دور از ساختمان هل دهید و زانوها را خم کنید -

 .هنگام فرود، به یک سمت و به روي پشت خود بغلتید -

  

  ساختمان  نجات یافتن از داخل

پرسنل آتش نشانی به شما اخطار می دهنـد کـه هرگـز نبایـد وارد سـاختمانی شـوید کـه در حـال         : احتیاط

اما چنانچه در موقعیتی هستید که پرسنل آتـش نشـانی در دسـترس نیسـتند و جـان افـراد در       . سوختن است

   :ي زیر پیروي کنیدخواهید دوباره وارد ساختمان شوید باید از توصیه ها معرض خطر است، اگر می

 .قبل از آنکه اقدام به نجات افراد کنید با آتش نشانی تماس بگیرید - 1

سوزد نشـوید زیـرا در معـرض تخریـب اسـت و       هاي آتش می وارد ساختمانی که در میان شعله -

 . ممکن است مملو از بخارات سمی باشد

اده انـد و بهتـرین راه را بـراي    دقیقاً مشخص کنید که افراد در کدام قسمت از ساختمان به دام افتـ  - 2

 . رسیدن به آنها پیدا کنید

 . قبل از ورود به ساختمان از خود محافظت کنید - 3
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 . لباسهاي خود را خیس کنید و دهان و بینی خود را با یک پارچه خیس بپوشانید -

قسمتهایی از پوست و موي خـود را کـه بـاز هسـتند بپوشـانید و لباسـهاي قابـل اشـتعال را در          -

 . درصورت امکان جامه پشمی بپوشید. بیاورید

مانند بخارات وینیل یا پالستیک در (کند  لباس خیس شما را در برابر بخارات سمی محافظت نمی: احتیاط

   )حال اشتعال

 : هنگامی که وارد ساختمان می شوید - 4

 . آهسته حرکت کنید -

 . از راه بینی نفس بکشید -

 . تمام درها را امتحان کنید و همه را پشت سر خود ببندید -

  . راه فرار خود را نبندید: احتیاط

  :هنگامی که مصدوم را پیدا کردید - 5

 . او را به منطقه امن بکشید -

 کمکهاي اولیه مناسب را شروع کنید  -

  . تا زمانی که از منطقه خطر خارج نشده اید، کمکهاي اولیه را شروع نکنید: تیاطاح

  آتش گرفتن لباسها 

 . ددوم بگویید که روي زمین دراز بکشبه مص - 1

 .اجازه ندهید که مصدوم به علت ترس و وحشتی که به او دست داده است بدود -

 . آتش را خاموش کنید - 2

  :از آب استفاده کنید یا  -

 . حکم در یک پتو بپیچید و او را روي زمین بخوابانیدمصدوم را م -
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  . مصدوم را روي زمین نغلتانید. در حالی که پتو را جلوي خود گرفته اید به مصدوم نزدیک شوید: احتیاط

  . لن یا مواد صناعی استفاده نکنیدبراي خاموش کردن آتش از نای

 : هنگامی که آتش خاموش شد - 3

 .کنید وختگیها را با آب خنک درمانس -

 . لباسهاي داغی را که به راحتی قابل خارج کردن هستند، از تن مصدوم در بیاورید -

 .شوك را درمان کنید -

  . لباس را از روي صورت بیرون نکشید. لباسی را که به پوست بدن مصدوم چسبیده است در نیاورید: احتیاط

 . از امدادگر اورژانس درخواست کمک کنید - 4

  

  هاي سطحی  اقدامات اولیه در سوختگی

  . در صورت سطحی بودن سوختگی این اقدامات را انجام دهید 

دیدگی هاي دیگر بررسی کنید و در صورت آسـیب دیـدگی وخـیم تـر      مصدوم را از نظر آسیب - 1

 . ابتدا به آن رسیدگی کنید

حل سـوختگی را  در صورت اطمینان از عدم شوك فرد دچار سوختگی بالفاصله پس از حادثه، م - 2

دقیقه داخل ظرف آب سرد فرو ببرید و یا آن را زیر جریان مالیـم آب سـرد    10به مدت حداقل 

 . قرار دهید

به آرامی، ساعت، النگو، انگشتر ، کفش و سایر چیزها را قبل از آنکه ناحیه آسـیب دیـده متـورم     - 3

 . شود، خارج کنید

ترکاندن تاول ها خطر عفونـت  (ا را نترکانید اگر پوست تاول زده است، به آنها دست نزنید و آنه - 4

 ) را بیشتر می کند
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براي پانسمان موقت مـی تـوان از   . ناحیه سوخته شده را با یک پانسمان خشک و استریل بپوشانید - 5

 . پوشش پالستیکی تمیز استفاده کرد

در صورت هرگونه سوختگی در راه تنفس، چشم، صـورت، دسـت یـا ناحیـه تناسـلی از پزشـک        - 6

 . گیریدکمک ب

  هرگز 

 . پارچه یا لباسی را که به ناحیه سوخته شده چسبیده است، برندارید -

 . از یخ براي سرد کردن محل سوختگی استفاده نکنید -

 . تاولهاي سوختگی را نترکانید -

براي پوشاندن محل سوختگی از پنبه یا هر چیـز پـرزدار دیگـر یـا چسـب زخـم یـا هـر چیـز           -

 . چسبنده دیگر، استفاده نکنید

 محل سوخته شده را نمالید و فشار ندهید  -

 . کره، روغن، سیب زمینی، خمیر دندان، پماد و یا هر داروي دیگري را روي محل سوختگی نمالید -

 . روي محل سوختگی سرفه یا فوت نکنید -

 . بدون جهت محل سوختگی را دستکاري نکنید -

  م؟ در سوختگی هاي عمقی، چه اقدامات اولیه اي را باید انجام دهی

1 - ABC یعنی اگر مصدوم هشیار نیست ابتدا راه تنفس را بـاز کنیـد و بعـد    . مصدوم را بررسی کنید

اگـر الزم  . ببینید نفس می کشد یا خیر و سپس وضعیت نبض و گردش خون او را ارزیـابی کنیـد  

 . در صورت وجود خونریزي، آن را بند آورید. است عملیات احیا را شروع کنید

اگر وسعت سوختگی زیـاد باشـد، ایـن کـار ممکـن اسـت       . نباید ناحیه سوختگی را شستشو دهید - 2

 . باعث بروز شوك شود
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روي محل سوختگی را با یک پانسمان غیر چسبان استریل و خشک بپوشانید تا از آلودگی و عفونـت   -3

 . کنید براي پانسمان موقت می توانید از پوشش پالستیکی تمیز استفاده. آن جلوگیري شود

 . محل سوخته شده را باال نگه دارید و نگذارید که مالیده یا فشار داده شود - 4

تـا   20براي جلوگیري ازبروز شوك ، در صورت امکان بیمار را به پشت بخوابانیـد و پاهـایش را    - 5

 . سانتی متر باالتر نگه دارید و رویش را با یک پتو بپوشانید 30

ون و حال عمومی مصدوم هستید، هر چه سـریعتر او  ضمن آنکه مراقب وضعیت تنفس،گردش خ - 6

 . رابه یک مرکز درمانی برسانید

   هرگزها را دوباره به یاد آورید؟

  هاي شیمیایی چه اقدامات اولیه اي را باید انجام دهیم؟  در سوختگی

 . حتماً از دستکش استفاده کنید - 1

دقیقه زیر جریان آرام آب سرد بگیرید تا ماده شـیمیایی   10ناحیه آلوده و آسیب دیده را به مدت  - 2

 . از سطح پوست شسته شود

در همان حال که عضو آسیب دیده زیر جریان آب قـرار دارد، لبـاس آلـوده مصـدوم را از تـنش       - 3

 . خارج کنید

 . ناحیه آسیب دیده را با یک پوشش استریل بپوشانید - 4

 . را به مرکز درمانی انتقال دهید مصدوم - 5

   :به یاد داشته باشید

اگر ماده شیمیایی وارد چشم شده است، سریعاً چشم را زیر شیر آب بگیرید به گونه اي که آب از گوشه  

داخلی چشم به سمت خارج جریان یابد یا اینکه از مصدوم بخواهید که چشـمانش را داخـل یـک ظـرف     

  . انسمان کنید و مصدوم را به یک مرکز درمانی ببریدآب، باز کند، بعد چشم را پ
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  نکات خواندنی 

خوب است بدانیم حفظ خونسردي و عدم دستپاچگی در کنترل و اطفاء حریق کمک بسزایی در  - 1

 . امر مقابله با آتش سوزي دارد

خاموش کردن شعله در لحظات و ثانیه هاي اول آتش سوزي از شاهکارهاي فرد آتش نشان مـی   - 2

و هر چه از وقوع آن بگذرد خاموش کردن آتش سـخت تـر و ضـرر و زیـان آن بیشـتر مـی       باشد 

 . شود

در هر مکان قبل از روشن کردن آتش و جرقه زدن اندکی درنگ کرده و خوب جوانـب کـار را    - 3

 . ارزیابی کنیم تا مطمئن به اطفاء آن نشده ایم از شعله ور کردن بپرهیزیم

محیط سربسته و انبارها از روشـن کـردن کلیـدها و جرقـه زدن     هنگام استشمام بوي غیر عادي در  - 4

 . بپرهیزید و علت را بررسی کنید

حریق جان خـود و دیگـران را بـه خطـر نیندازیـد و از مسـئولین        در صورت عدم توانایی در اطفاء - 5

 . مربوطه کمک بخواهید

ه فعـل و  گزارشات زیادي از خود به خود سوزي درختـان کهنسـال چنـار حـاکی از آن اسـت کـ       - 6

 . انفعاالتی باعث آتش گرفتن آن می شود که هنوز براي بشر شناخته شده نیست

در انباشت کاالها دقت داشته باشیم کاالهاي غیر همگن و آنهـایی کـه احتمـاالً فعـل و انفعـاالت       - 7

 . نشوند چیدهشیمیایی از خود بروز می دهند در کنار هم 

  و کالم آخر 

این جزوه جهت آگاهی انبارداران و کارکنان مراکز اداري و مراکز درمانی و خدماتی است و تنهـا  :  تذکر

به این مقدار اندك نباید اکتفا کرد مقابله با آتش سوزي باید زیـر نظـر متخصصـان سـازمان آتـش نشـانی       

  . صورت پذیرد
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   :فهرست منابع و مأخذ

 جزوه ایمنی ، دکتر مهرداد نیکنام  - 1

 ه پیشگیري و مبارزه با آتش سوزي در کارگاه ها آیین نام - 2

 ، ماریا پاول ، مترجم دکتر هدیه سلطانی راهنماي سریع اورژانس  - 3

 کمک هاي اولیه، دکتر مهدي نجفی  - 4

  

  

  

  

 

  
 


