
 

 

 

 یدر برق گرفتگ یمنیا یها هیتوص

 

فاجعده   یامددها یاز آنها به پ ینوع حوادث که برخ نیاز ا یاریدهد که بس یحوادث مرتبط با برق نشان م زیآنال نکهیتوجه به ا با

بوده اند  یریشگیقابل پ شتریساده و احتیاطات ب یشهارو یریاند که با بکارگ وستهیبوقوع پ یشده اند در اثر علل یمنته زین یبار

و  یعمدوم  یهدا  هیمشدترکان بدرق، توصد    یبرا یمنیا یها هیبه زبان ساده در سه قسمت، توص یمنیا یها هیبخش توص نیدر ا

 شود. یکارکنان صنعت برق ارائه م یبرا یمنیا یها هیتوص

 مشترکان برق یبرا یمنیا یها هی: توصالف

شددن بددن از مواومدت     سیدسدت نزنندد. بدا خد     یبرهنه به لوازم برقد  یو پا سیوقت با دست خ چیکه ه دیدقت کن -1

 یسدع  شهیبرق هم انیجر رایشود ز یو موثرتر م دتریشداز بدن  یکیالکتر انیآن کاسته شده و لذا عبور جر یکیالکتر

 .  ابدیانتوال  نیراه به زم نیو راحتتر نیکتریدارد از نزد

( وزید کنتور )ف قیشود که برق از طر یسع گرید یهر دستگاه برق ای لهیهر وس ریتعم ای زیپر د،یالمپ، کل ضیهنگام تعو -2

برق قرار گرفتده باشدد در    دیفاز در مدار کل میس ،یکش میس هنگامدقت شود که  دیراستا با نیقطع شده باشد. در هم

صورت هرچند که با بسدتن   نیا ریفاز قطع خواهد شد. در غ انیجر دیکل قیاز طر انیصورت با خاموش کردن جر نیا

فاز بدا بددن انسدان و     میتماس س ینور امکان روشن شدن المپ وجود نخواهد داشت ول انیبرق و قطع شدن جر دیکل

تواند منجدر   یم وارید ایدستگاه  یدست بررو یریو با قرارگ ستادهیآن ا یکه فرد رو ینیزم قیمدار مثال از طر لیتکم

 شود.  یاز بدن و برق گرفتگ انیبه عبور جر

 یسع دیشود و با ینم هیبا درجه رطوبت باال نظیر حمام توص یطهایدر مح یمعمول یاستفاده از لوازم برق یبه طور کل -3

شدود.   نیآن از خارج تدام  یینوع محیطها وجود نداشته باشد و روشنا نیانشعاب برق در ا چگونهیاالمکان ه یحت ودش

کده   دیشود که رطوبت در آن موثر نشود. بخاطر داشدته باشد   یطراح یطور دیبه المپ با مهایاتصال س ازیدر صورت ن

 شده استفاده نشود ادی یها طیمحدر  یمعمول یبرق یاجاقها ای هایاز بخار یطیشرا چیتحت ه

 .دیکن یآنها خوددار ریو تعم ضیاز تعو گرید یهر دستگاه برق ایهنگام روشن بودن المپ  -۴ 

 

 



 

 

 

آن  یممکن است در اثر عبور و مدرور مدداوم افدراد از رو    رایز دیموکت عبور نده ایفرش  ریبرقدار را از ز میس چگاهیه -5

با نوع مصدر    میکه اندازه سطح موطع س یدر صورت نیاز دست بدهد. همچن اخود ر یویو حالت عا ندیصدمه بب میس

 تیبه مرور زمان با کاسته شدن از خاصد  جهیو در نت  شود یگرم م میکه با آن وصل است متناسب نباشد س یکننده ا

. از دکند  یجرقده مد   جداد یشروع به ذوب شددن و ا  میکه س ییخواهد شد تا جا شتریآن شدت گرم شدن آن ب یتیهدا

 ک،یند،، پالسدت   رینظ یاز مواد قابل اشتعال اراندازهیز لیقب نیکه در اغلب موارد کف پوشها، فرشها، موکتها و ا ییآنجا

 کند. یم یآتش سوز جادیا تیشده اند آتش گرفته و در نها هیته یمصنوع ا یپشم و ال

اسدت و   یخدوب  اریبس یآبهاد راینشوند ز سیزها خیو پر دهایکل دیمواظب باش یو لوازم برق وارهایکردن د زیهنگام تم  -۶ 

 دیگونه مواقع قبل از شروع کار کل نیداشت. در ا خواهد به همراه یو مال یو پریزها شود خطر جان دهایوارد کل کهیدر صورت

 .دیرا وصل کن وزیف دهایو کل زهایرا از کنتور قطع و پس از اتمام کار و خشک شدن پر یاصل

 یکشد  میسد  ریشود بده مسد   دقت گریهر مورد د ایتابلوها  ،یوارید یبمنظور نصب ساعتها وارهاید یارهنگام سوراخک  -۷ 

 برق صدمه وارد نشود.

در  لهی( الزم اسدت آنهدا بوسد   متریسدانت  12۰تدا   11۰قرار دارد )کمتدر از   وارهایاز د ینییبرق در ارتفاع پا یزهایاگر پر -۸ 

 است مسدود شوند. شدهمنظور ساخته  نیکه به هم یمنیا ییپوشها

در پشدت بدام    ونیزیآنتن تلو یدستکار ای ضیدر اطرا  ساختمان شبکه برق عبور کرده است هنگام تعو که یدر صورت -۹ 

نوع شبکه ها قبل از آنکده بدا    نیحاصل از ا ییشد حوزه الوا انیهمانگونه که قبال ب رای. زدیبالکن مواظب خطوط برق باش ای

اگدر فودط بده آن     یعنیخواهد شد. ) دیشد یها یو سوختگ یمنجر به برق گرفتگ یکیقوس الکتر جادیآن برخورد شده با ا

 شود(. یم جادیا یشود برق گرفتگ کینزد

 کبدار یآن را هرچندد وقدت    ریاتدو، پلدوپز، رادیدو و نظدا     لیانواع قابل حمل و نول از قب ژهیبه و یبرق لیوسا یها میس -1۰ 

 .دیکن ضیتعو یفرسودگ ای یو در صورت مشاهده هرگونه خراب یبازرس

به منظدور صدرفه    نیشود که والد ی. بارها مشاهده مافتدیبرق شبکه بکار ب لهیبوس دیکودکان نبا ینوع اسباب باز چیه -11

کدود  خدود را در معدرط خطدر بدرق       بیترت نیو بد کنندیاز آدابتور استفاده م هایاسباب باز نگونهیا یباتر یبه جا یجوئ

 دهند. یم رارق یگرفتگ



 

 

و  یبرقد  لیمشخص شود تدا دو شداخه وسدا    گریکدیبرق و تلفن با انتخاب نوع مخصوص از  یزهایپر -12 

 شده نشود. ادی لیوسا دنیو باعث صدمه د ردیقرار نگ زهایتلفن به اشتباه درون پر

بدا   یاتورینیم ایو  کیاتومات زاز فیو یبرق یدستگاهها یبرق در منزل و خراب یمهایس یقطع مدار در موقع اتصال یبرا -13 

بخچدال   ،ییو ظرفشدو  ییلباسشدو  نیمانند کولر، ماشد  یلیوسا یمصر  استفاده شود بهتر است برا زانیآمپراژ مناسب با م

مجزا استفاده شود تدا در موقدع    یوزهایدارند از ف ازیآمپر ن ۶از  شیب یانیکه به جر یبرق یو آب گرمکن ها ینیتریبزرگ و

 شود. یریجلوگ گرید لیبه وسا بیبرق کل منزل قطع نشود و از وارد شدن آس انیجر لیوسا نگونهیبروز اتصاالت در ا

 یعموم یها هی: توصب

اجبدار   رهدا یت نیشود. در ا یم نیتام یفلز یرهایآن اغلب از طریق ت ریها، پارکها، معابر، بلوارها و نظا دانیم یروشنائ -1

اطفال و کودکان خردسال که در آن اطدرا  بده    یشده است که کنجکاو هیتعب وزیو نصب ف وبیرفع ع یبرا ییها چهیدر

شود؛ لذا الزم اسدت خدانواده هدا عدالوه بدر مواظبدت از        یمنته یتواند به حوادث ناگوار یسرگرم هستند، م حیو تفر یباز

در صورت مشاهده هر گونه مورد  ،ها چهیدر نگونهینکردن ا یبر دستکار یالزم به آنها مبن یفرزندان خود و ارائه آموزشها

 پست برق اطالع دهند. نیمراتب را به اول نهیزم نیخاص در ا

موضوع  یاز شروع مراحل ساختمان ساز شیبرق وجود دارد پ عیملک شما خطوط انتوال و توز ای نیاگر در اطرا  زم -2 

شدود از نظدر    یریشگیپ یبرق گرفتگ یاحتمال راتاز خط نکهیتا عالوه بر ا دیبگذار انیبرق در م یو شرکتها یرا با شهردار

 .دیاین شیپ یمشکل یحووق یدعاو

شدبکه فاقدد روکدش اسدت و      یمهایسد  دیمدنظر داشته باشد  شهیبرق همواره خطرنا  است. هم یرهایباال رفتن از ت -3 

 جان شما تمام شود. متیشدن به آنها ممکن است به ق کینزد

شدبکه عدالوه بدر خطدرات بدرق       یرهدا یبده ت  رهید و غ یغاتیتبل ایمعر  شغل  یوهالنصب هر گونه اعالنات بصورت تاب -۴ 

نصب شدده   یتابلوها گریدارد. از طر  د یقانون گردیمحسوب شده و پ یبرق ساتیدخل و تصر  و دخالت در تاس ،یگرفتگ

 .انجامدیب طرنا به حوادث خ یمزاحمت کند و حت جادیشبکه ا یصنعت هنگام کار رو نیکارکنان ا یتواند برا یم

پارچه خشک بددور دسدت    کی چاندنیبا پ ایتکه چوب خشک و  کیفورا با  دیمواجه شد یاگر با شخص برق گرفته ا -5 

خدود را   یسدرعت عمدل خونسدرد    نیتا از ناقل برق جدا شود. در حد  دیبکش یخود لباس او را گرفته و به سمت محل امن

 تا اورژانس را خبر کند. دیرا مامور کن یگری. شخص ددینرا آغاز ک یتنفس مصنوع ازیحفظ و در صورت ن

 



 

 

 

شدن بده آن محدل و دسدت زدن بده آن      کیاز نزد دیمواجه شد یکه با عالمت خطر برق گرفتگ یدر هر محل یا مکان -۶ 

 .دیکن یخوددار

داشدته باشدد    دنبالرا بد  یدیتواند حوادث شد یاست و م یفعل حرام نکهیمجاز عالوه بر ا ریاستفاده از انشعاب برق غ -۷ 

 است. زین یقانون گردیقابل پ

 یکه اگدر بده عمود    دیمتوجه باش گریساختمان و هر منظور د یکن یپ ایگاز  ایآب  یبه منظور لوله کش یهنگام حفار -۸ 

 سدات یآنهدا تاس  رید شده است حتما در ز ینوار زرد رنگ خطر عالمت گذار ای کیموزائ ایآجر  فیدو رد ای کیکه  دیدیرس

 .دیرا متوقف و سازمان مسئول را مطلع ساز اتیعمل نصورتیآب وجود دارد. در ا ایگاز  ،برق

 کارکنان صنعت برق یبرا یمنیا یها هی: توصج

 یند یع نیحتما دو سمت محل کار را اتصال زم یبرق یاز ب نانیالزم و کسب اطم یها شیبعد از آزما رات،یهنگام تعم -1

 .دیو موثر کن

 ندان یو بدا اطم  دید خدود را بازد  یحفاظت فرد لیوسا ریو سا یمنیرکاب، کاله ا ،یمنیکمربند ا ریاز باال رفتن از ت بلق -2

 .دیکامل کار را شروع کن

و در  نیدر معدرط رطوبدت زمد    شده یآنهدا هم  هیپا یاست ول ادیاشباع شده هرچند که عمر آنها ز ریقبل از صعود از ت  -3

 .دیحاصل کن نانیبودن آنها اطم ماست از سال یدگیپوس جهینت

حتمأ خط  نانی. پس از اطمدیخود شاهد قطع برق باش نایع نکهیمگر ا دینکن یبرق تلو یرا ب یشبکه ا ایخط  چگاهیه -۴

 .ستین یطر  کاف کیکه ارت کردن از  دی. بخاطر داشته باشدیرا از دو طر  محل کار ارت کن

شده اند حتما هر دو خط را قطدع و   ییمجزا انتها یدرهایدو خط با ف ر،یت کی یواگر ر دیبه خاطر داشته باش شهیهم -5

 .دیارت کن

ممکن است به علت نشدت   رایکند ز یرا حل نم یمشکل ی)فازها( به هم در خطوط فشار متوسط و قو میستن سه سب -۶

 شود. ازف کیبه  لیسه فاز تبد جهیکنسول برقدار و در نت وبیموره مع کیاز تر   یبرق ناش

 یبراحتد  ا ید ال ،یکد یقوس الکتر جادیشود که هنگام حوادث منجر به ا یباعث م یمصنوع ا یبا ال یاستفاده از لباسها -۷

به جراحات، معالجه را مشکل و زمان  دنیامر با شدت بخش نیسوخته و به گوشت و پوست بدن مصدوم وارد شود که ا

اسدت. دقدت شدود کده در      یبرق از نوع نخد  یشبکه ها یکار بررو یرالباس ب نیکند. مناسبتر یم یرا طوالن یبهبود

 استفاده نشود. یفلز یو دگمه ها پیگونه لباس ها از ز نیساخت ا



 

 

 

 خطر سوختن سرو صورت را بهمراه خواهد داشت. وزکشیف یاستفاده از انبر دست به جا -۸

 

المپ معبدر وسدط    ضیتعو ای راتیو انجام تعم یعموم برمخصوصا کار کردن با باالبرها در معا یتیر انجام هر نوع فعالد -۹

از برخدورد   یریشدگ یپ ی. بدرا دید کدار را فرامدوش نکن   طیاطرا  مح یساز منی... اابانهایو بلوارها و پارکها و خ ابانهایخ

در  دید با دهندههشدار  ی. تابلوهادیبا باال برها از اعالم هشداردهنده موثر و مطابق با استاندارد استفاده کن هینول طیوسا

 میو به عبارت بهتر فرصت تصم ریمس رییفرصت فکر کردن کم کردن سرعت و تغ یکه راننده عبور رندیقرار بگ یمحل

 و اجراء داشته باشند. یریگ

 

شدده بدا چدرا      یکرده و ادامه کار به روز بعد محول شده باشد الزم است که اطرا  محل حفار یحفار یاگر در محل  -1۰

 راننده استاندارد باشد محصور شود. دیو خطر که از د اطیاحت یچشمک زن و تابلوها یها

 

 

 


