
 

 

 عیگاز ما لندریس یمنیا                                           

 عیگراز مرا   لندریشرو،  سر   یهمرراه مر   اریبس یو مال یکه نوعأ با انفجار و تلفات جان یاز عوامل عمده بروز آتش سوز یکی

 یلندرهاینبو،ن س منیشهروندان  ا یاز سو یمنیا نینکر،ن مواز تیها ورعا یاطیاحت یها  ب یاست؛ عالوه بر سهل انگار

با توجه به استفا،ه گستر،ه از سلیندر ،ار،. یرا ،ر پ یشو، که انفجار و آتش سوز یو شیر آنها عامل نشت گاز م عیگاز ما

ی الزم است توصیه ها و هشدارهای ایمنی زیرر بره طرور جردی مرور، توجره       گاز مایع ،ر جزیره کیش برای مصارف خانگ

  کیشوندان قرار گیر،:

 عیدر خصوص گاز ما یمنیا یو هشدارها هیتوص

 بسته طی،ر مح لیگاز به هر ،ل نیا کهیپخت و پز است و ،ر صورت یاستفا،ه از آن برا  ،ر خانه ها عی.. کاربر، گاز ما1

 شو،. یهر نوع جرقه به آن منفجر م دنی،هد که با رس یم لیتشک قابل انفجار یپخش شو، با هوا مخلوط

از اهیت خطر انفجار  با توجه به امکان بروز آتش سوزی های گستر،ه و همچنین گازها  یاز آتش سوز یریشگیپ. ۲ 

 زیا،ی برخور،ار است.

 .دینشو یاطالع یاز ب یتا ،چار عواقب ناش دیگاز را بخاطر بسپار یمنیاموار، . 3

مجاز خو،  ریغ یبا ،ست ز،ن به کارها  دیندار یکه ،ر آن تجربه و اطالعات کاف ی،ر انجام کار دیکن یاگر احساس م. ۴ 

 .دیندازینرا به خطر گرانیو ،

 لندر یس یمنیانکات آنکه  بشرط هستند یو راحت زیسوخت تم (منازل یو لوله کش لندری)س یعیو طب عیگاز ما. ۵ 

 شو،. تیگاز سوز به ،قت رعا لیو وسا یلوله کش لنگ یش

متر  1/  ۵از  دینبا لنگیطول ش د یاستاندار، استفا،ه کن یها لنگیتنها از ش ستیگاز قابل استفا،ه ن یبرا یلنگیهر ش. ۶

 نظر متخصص استفا،ه شو،. ریز یفوال، ای یاز لوله مس زانیم نیاز ا شیب یتجاوز کند وبرا

 شو،.  یریشگیگاز پ انتشارهواکش مناسب کار گذاشته شو، و از دیشو، با یکه گاز مصرف م ی،ر محل. ۷ 

 . دیرا با حا،ثه کوتاهتر نکن خو، ،هند پس عمر کوتاه انیشما پا یلحظه به زندگ کیتوانند ،ر  یو گاز م قبر .۸

کیلویی و سیلندرهای اضافی را  11بزرگتر از  ،ر هر ،و سر شیلنگ گاز الزامی است.سیلندرهای گاز «بست فلزی»استفا،ه از .  9

حتماً خارج از ساختمان و ،ر هوای آزا، قرار ،هید. ،ر هنگام بروز نشت گاز از سیلندر  آن را به محیط باز منتقل و شرکت توزیع 

باز کنید  رعایت نکر،ن کننده را مطلع نمایید. برای روشن کر،ن وسایل گازسوز حتماً اول کبریت را روشن کر،ه و بعد شیر گاز را 

 همواره هنگام ،ریافت سیلندر گاز از وجو، واشر گلوئی سالم که ،ر ،اخل و  .این امر تا به حال حوا،ث ناگواری به بار آور،ه است



 

 

 

باالی شیر سیلندر قرار ،ار، مطمئن شوید.،ر مواقع اضطراری و اطمینان از نشت گاز از ،اخل شیر  با نصب رگوالتور روی شیر 

 .یلندر و بسته نگه ،اشتن شیر رگوالتور از خطرات احتمالی جلوگیری نماییدس

،ر مواقع ضروری از کف موا، شوینده جهت  .هرگز برای پیدا کر،ن محل نشت گاز از شعله کبریت و امثال آن استفا،ه نکنید. 10

بررسی کنید تا اگر شلنگ و اتصاالت ،چار های گازسوز را  تشخیص نشتی گاز استفا،ه شو،. هر چند وقت یکبار اتصاالت ،ستگاه

 .فرسو،گی گر،یده  سریعاً نسبت به تعویض آن اقدام شو،

،ر صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن  قبل از هر کاری باید ،قت کر، که ،ر آن محل هیچگونه جرقه ای ز،ه نشو،  از . 11

 . اموش کر،ن وسایل برقی  خو،،اری و ،ستورات زیر اجرا شوندروشن کر،ن کبریت  فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خ

 فوراً شیر اصلی گاز بسته شو،؛  -الف 

 افرا، خانوا،ه از محل آلو،ه به گاز خارج شوند ؛ -ب  

 ،ر و پنجره ها باز شوند؛ -ج 

 تکان ،ا،ن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلو،ه به گاز تسریع شو، ؛ -،

محل آلو،ه به گاز تاریک باشد  بر ای روشنایی محل از چراغ قوه که ،ر خارج از فضای آلو،ه به گاز روشن شده  استفا،ه چنانچه   -ه 

 شو، ؛

،ر صورت بروز هر نوع آتش سوزی ،ر ساختمان چون وجو، گاز ،ر لوله احتماالً باعث تشدید آتش سوزی خواهد شد  فوراً شیر  -و 

 .ن گاز به ،اخل ساختمان قطع گر،،تا جریا  بسته  راگاز سیلندر

آتش  اداره ۱۲۵با تلفن  درنگی ب دیوش یمواجه م یاز نشت گاز و آتش سوز یکه با بروز حادثه ناش یهنگام

 .دیرا مطلع ساز کیش یمنیو خدمات ا ینشان

 


