نحوه پیشگیری از حوادث ناشی از چهارشنبو سوری
ّشگًَِ ثی تَجْی ثِ ًىبت ایوٌی ٍ سْل اًگبسی دس ثشپبیی هشاسن چْبسضٌجِ سَسی هی تَاًذ صیبى ّبی جبًی ٍ
هبلی سٌگیي ٍ غیش لبثل ججشاًی سا دس پی داضتِ ثبضذ.
خبًَادُ ّب دس پیطگیشی اص حَادث ًمص هْوی سا ایفبء هی وٌٌذ.
هوىي است هَضَع ایوٌی ٍ پیطگیشی اص حَادث هشثَط ثِ چْبسضٌجِ سَسی ،دس ثذٍ اهش ثشای گشٍُ سٌی ًَجَاًبى
صیبد جبلت ًجبضذ ،چشا وِ آًْب هججَسًذ همذاسی هحذٍدیت دس تشلِ ثبصی ،فطفطِ ثبصی ٍ آتطجبصی خَد هتحول
ضًَذ ٍلی هیتَاى ثب ًطبى دادى ایي هَضَع وِ ایي اهش ثب صًذگی آًْب هشتجط است ،آهَصش دس ایي صهیٌِ سا ثشای آًْب
جبلجتش وشد .حبدثِ ثشای ّشوسی اتفبق هیبفتذ .دس ثشخی حَادث افشادی وطتِ ضذُ یب ثِ ضذت آسیت هیجیٌٌذ .اهب اص
ثشٍص اغلت حَادث اص جولِ حَادث چْبسضٌجِ سَسی هیتَاى جلَگیشی وشد.
ثبیذ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى سا تطَیك وشد وِ اص حَادث دسن خَثی داضتِ ثبضٌذ .ثبیذ ثِ آًْب آهَصش داد وِ آًْب دس
همبثل هَاد هحتشلِ ٍ هٌفجشُ ٍ آتطجبصی آسیت پزیش ّستٌذ .آهَصش آسیت پزیشی دس همبثل خطشات هزوَس ،اص
اّویت خبصی ثشخَسداس است.
ٍالذیي دس تْیِ ٍسبیل آتص ثبصی ثی خطش فشصًذاًطبى سا ّوشاّی ًوبیٌذ .وَدوبى ثِ ّیچ ػٌَاى ضخصبَ ًجبیذ اص
هَاد آتص ثبصی ٍ هحتشلِ استفبدُ ًوبیٌذ.
اص ًگْذاسی هَاد هحتشلِ ،تْیِ ٍ سبخت ٍسبیل آتص ثبصی ثِ خصَظ دس هٌضل،صیش صهیي،هحل وبس ٍ  ...جذاً
جلَگیشی وٌیذ.
اص حول هَاد هحتشلِ ٍ آتص گیش ٍ اًفجبسی حتی ثِ همبدیش ثسیبس ون ،دس جیت لجبس ٍ ویف جذاً خَدداسی
وٌیذ.
دس صَست ًگْذاسی هَاد آتص ثبصی ،حتی ون خطش حتوبً آى سا دس جبی خطه ٍ خٌه ًگْذاسی وٌیذ.
هَاد آتص ثبصی (هحتشلِ ٍ اًفجبسی) سا اص هحل ّبیی وِ هطوئي ّستٌذ خشیذاسی وٌیذ .ایي هَاد سا اص دست
فشٍش تْیِ ًىٌیذ.
ّویطِ دس هَالغ آتص ثبصی جْت اطفبء حشیك ،آة ،وپسَل اطفبء حشیك ٍ حتی االهىبى جؼجِ ووىْبی اٍلیِ دس
دستشس ثبضذ.
هَاد آتص ثبصی (هٌفجشُ ٍ هحتشلِ) سا ثِ طشف افشاد دیگش پشت ًىٌیذ.

ّیچگبُ هَاد آتص ثبصی (هٌفجشُ ٍ هحتشلِ) سا دس ظشٍف ضیطِ ای یب فلضی لشاس ًذّیذ ،صیشا دس صَست اًفجبس
رسات ضیطِ یب فلض ،ثِ اطشاف پشتبح ضذُ ٍ سجت صذهبت ٍ خطشات جبًی خَاّذ ضذ.
ّیچگبُ اص الىل ثشای آتص گیشی هَاد استفبدُ ًىٌیذ.

اص آتص صدى الستیهّ ،یضم ،وبستي خبلی ٍ اهثبل آى چِ دس ٍاحذّبی هسىًَی ٍ چِ دس هؼبثش  ،وَچِ ٍ خیبثبى
خَدداسی ًوبییذ.
اص پشتبة هَاد آت ص صا هبًٌذ فطفطِ ٍ هَضه ثش سٍی دسخت ّب ،ثبم ٍ ثبلىي هٌبصل وِ اص ػَاهل ػوذُ ثشٍص
آتص سَصی است جذاً خَدداسی وٌیذ.

صبحجبى فشٍضگبُ ّبی هَاد ضیویبیی ٍ سًگ فشٍضی ّب اص فشٍش ّش گًَِ هَاد آتص صا ٍ هَاد ضیویبیی ثِ
وَدوبى ٍ ًَجَاًبى جذاً خَدداسی ًوبیٌذ.
اص سیختي هَاد سشیغ االضتؼبل هبًٌذ ًفت ،ثٌضیي ٍ غیشُ ثش سٍی هَاد آتص گیش جذاً خَدداسی ضَد.
اص لشاس دادى ظشٍف تحت فطبس اص جولِ وپسَل ،اسپشی ،حطشُ وص ّب ٍ غیشُ ثش سٍی آتص خَدداسی ضَد.
هشالت سفتبسّبی خطشًبن ٍ ًبٌّجبس ثَدُ ٍ دس صَست لضٍم هشاتت سا ثِ ٍاحذّبی گطتی ًیشٍی اًتظبهی ٍ یب
پلیس  ۱۱۱اطالع دّیذ.

اص سَصاًذى ٍسبیلی چَى وپسَل گبص ،الستیه ٍ آهپَل ٍ استفبدُ اص هَاد آتص صا ًظیش ثٌضیي ،الىل ،وبسثیت ٍ
هبًٌذ آى جذاً خَدداسی ًوبییذ.
اص ثشپبیی آتص دس هؼبثش ثبسیه ٍ دس ًضدیىی پستْبی ثشق یب ایستگبّْبی تملیل فطبس گبص ٍ پبسویٌگْبی ػوَهی
پشّیض وٌیذ.
اص ثشپبیی آتطْبی حجین ٍ غیشلبثل هْبس خَدداسی وٌیذ.
استفبدُ اص هَاد آتص ثبصی ّشگض ثِ طَس وبهل ایوي ًیست ،حتی دس صَستی وِ هشالجت وبهل صَست گیشد.
ح َادث ًِ تٌْب هوىي است ثشای وسبًی وِ اص آى استفبدُ هی وٌٌذ ثِ ٍجَد آیذ ،ثلىِ ثشای وسبًی وِ ایي هَاد سا
دسست هی وٌٌذ ًیض هوىي است اتفبق ثیفتذ .پس اص هىبى ّبیی وِ اص هَاد هحتشلِ دس آى استفبدُ هی ضَد دٍسی
وٌیذ .ضوب هی تَاًیذ اص ػیٌه ّبی هحبفظ یب حذالل ػیٌه ّبی طجی خَد استفبدُ وٌیذ.
دس صَست ثشٍص ّشگًَِ حشیك ٍ یب حبدثِ ضوي حفظ خًَسشدی دس اسشع ٍلت ثب ضوبسُ تلفي  ۱۱۱هشوض هذیشیت
حَادث ٍ فَسیتْبی پضضىی ٍ  ۱۲۱ستبد فشهبًذّی سبصهبى آتص ًطبًی توبس گشفتِ ٍ هشاتت سا ثب روش ًَع حبدثِ ٍ
ًطبًی دلیك اطالع دّیذ.

بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس عوض نکنیم!

