
 

 

 

 ایها و تکا هینیمساجد، حس یبرا یمنیا یها هیتوص

راه  کیت کت  بته    دست   ورود و خروج آنها یاصل یباشد که در ها یبه نحو دیدر همه موارد با یتجمع یاستقرار بناها( ۱

 شیپ یاصل یعالوه بر ورود یخروج اضطرار عبرم دیمحل تجمع عزاداران حتما با یبرا( ۲باز شود.   یبطور مستق یهمگان

 ینت یب شیخطتر پت   ینقطه به خروج بت  نیکتریدر نزد یمکان دیافراد سالخورده واطفال وبانوان حتما با یبرا( ۳شود.  ینیب

پرتراک   یتجمع یدر فضاها( ۵متصرفان باشد.  هیهمزمان کل هیتخل یبرا یکاف  یظرف یدارا دیخروج با یراهها( ۴شود. 

نفتر   ۱۰۰۰تا  ۳۰۱نفر دو خروج دور از ه  ، از    ۳۰۰ات ۵۰ یها ، نمازخانه ها به ازا هینی، مساجد ، حس ارتگاههایز نندما

 ی، اتصاالت و ادوات برقت   یفاصله مناسب س  یرعا( ۶گردد.  ینیب شیپ یخروج نفر چهار ۱۰۰۰از  شتریو ب یسه خروج

استتاندارد بتوده و از استتفاده از     دیت برق با وزیهر ف( ۷اس .  یو ... ( الزام تابلو ، فرش ه،از مواد و مصالح قابل اشتعال )پرد

( ۸باشتد.   یبترق ممنتوم مت    زیت پر کیت شود. اخذ انشعابات متعدد از  یخوددار استاندارد جدا ریشده و غ  یتقو یوزهایف

رمازا از ست  لیاز وستا  ستتفاده قبتل از ا ( ۹باشتد.   یبرق ولتاژ باال و بدون حباب و حفتا  ممنتوم مت    یاستفاده از المپ ها

گرمتازا و لتوازق قابتل     لیوستا  نیمتتر فاصتله بت    کی قلحدا  یرعا( ۱۰ حاصل شود.. نانیاستاندارد و سال  بودن آن اطم

شود.  دهیخدمه تدارک د عیمعابر خروج سر دیبادر قسم  طبح حتما ( ۱۱اس .  یالزام فرش پرچ  و ...( الیاشتعال )پشت

محل طتبخ   ژهیقسم  ها به و هیدر کل( ۱۳ .انتخاب گردد ایتکا طیقسم  طبخ نذورات در مکان مناسب و دور از مح( ۱۲

استتفاده از آنهتا آشتنا باشتند.      قته یباشد و کارکنان با طر ارموجودیس یآتش نشان یکپسولها یبه اندازه کاف دیحتما با ذاغ

گتاز   یلندرهایو ست  یمتواد نفتت   یبه نگهدار ازیدر صورت ن( ۱۵شود.  یریاز ورود کودکان به قسم  طبخ غذا جلوگ( ۱۴

شد حتمتا   یپخ  و پز استفاده م یبرا زقیاز ه کهیدر صورت( ۱۶. شودگرفته  نظر در یعموم یمکان مناسب خارج از فضا

 یمتواد نفتت   یاز نگهتدار ( ۱۷ .شود ینیب شیپ یاحتمال یاه یاطفاء آتش سوز یبرا لنگیش کیو حداقل  یآب کاف دیبا

بته   یستت یامقتاوق ( ب  ریت )ستازه غ  یکفراژ بند( ۱۸شود.  یقابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خوددار عاتیوما

بکستل و    یس لهیداشته و بوس شودیآن گذاشته م یکه بر رو یاحتمال محاسبه گردد که تحمل بار مرده و بار زنده ینحو

 آن وجود نداشتته  یو واژگون بیکه در صورت وزش تند باد امکان تخر یمهار گردد. به صورت نیزم یمناسب بر رو لیوسا

 یهایدر صورت استفاده از بخار( ۲۰.  دیرا قبل از استفاده حتما نظاف  کن ماسازگر یو دستگاهها هایکوره بخار( ۱۹. باشد

فلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض  ریکه ش دیباش مراقب آنها حیاز عملکرد صح نانیو اطم یو پس از نصب بخار یگاز

هتا   هینیدر مستاجد و حست   یآتتش نشتان   یشتبکه آبرستان   جادیا (۲۱ .ردیقرار نگ یکیزیف یها بیبچه ها و آس یدستکار

  یت نقتا  داشتته و ظرف   هیت الزق را بته کل  ینصب گردد که امکان پوشش ده و یطراحی به نحو یستیبوده که با یضرور

 شود.   گرفتهدر نظر قهیدق ۱۵مدت زمان  یو حداقل برا نییمحل تع یآتش نشان ستگاهیمخازن آن با توجه به فاصله ا



 

 

 

 

دار قترار    یصتالح  نیمتخصصت  یرمازا مورد بازرست س لیو وسا یکیمراس  ، شبکه برق ، لوازق الکتر یقبل از برگزار( ۲۲

از استعمال ( ۲۴. دیزیبپره ایو تکا  یوعود وامثاله  با استفاده از ذغال ومنقل در داخل هئ از دود کردن اسپند( ۲۳. ردیگ

 ایت مستئول و  ریت از تتردد افتراد غ   یریجه  جلوگ دیبا ایتکا یچادرها  یحر( ۲۵شود.  یریجلوگ ایدر داخل تکا اتیدخان

هتا کته    هینیدر مستاجد و حست   کیاتومات قیاعالق حر ست ینصب س( ۲۶کنترل گردد.  رونیب از یسوزاحتمال انتقال آتش

 یخونسرد گرددیم هیاماکن مقدس توص نگونهیدر ا یدر صورت بروز آتش سوز( ۲۷  .اس ی باشد الزام یم یبصورت دائم

گاز و با استتفاده از   ریدر صورت وسع  ک  ، با بستن ش قیو در وهله اول نسب  به خاموش نمودن حر کرده خود را حفظ

که به صتورت شتبانه    یمنیو خدمات ا یاقداق و همزمان نسب  به مطلع ساختن سازمان آتش نشان یخاموش کننده دست

         اقتداق نمتوده    یستتاد فرمانتده   ۱۲۵شتماره تلفتن    قیت از طر باشتد یم یوندان گرامکیشآماده ارائه خدم  به شما  یروز

بتا مراجعته بته     هینیوخدمه مساجد و حس نیئولمس ران،یمد هیکل( ۲۸. دیکامل را به آنان اطالم ده مشخصات و آدرس و

 .ندیو حوادث را آموزش بب فهایونحوه مقابله با حر یمنی، مسائل ا محلی آتش نشان ستگاهیا نیکترینزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


