
 

 

 

 تیو کبر گاریدر خصوص ته س یمنیا یها و هشدارها هیتوص

 

 بزرگ یروشن= آتش سوز گاریس ته

     ( گرادیدرجه سانت ۵۰۰که دارد ) یبا حرارت ردیاگر خوب خاموش نشود و مجاور مواد قابل اشتعال قرار گ گاریته س 

 برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه موارد ایمنی زیر را در این خصوص رعایت نمایید:را آتش بزند.  زیتواند همه چ یم

و  رهاینورگ قیچون امکان دارد از طر دیروشن خود را پرتاب نکن گاریرو هرگز س ادهیو پ ابانیعبور از خ امهنگ -1

مواد قابل اشتعال  یبر رو نگهایو پارک یدیتول یمنازل و انبارها و کارگاهها یها نیرزمیرزهواکش د یکانال ها

 گردد. زرگب یافتاده و باعث بوجود آمدن آتش سوز

 خواهد کرد.  یآتش سوز جادیبه اطراف ا لیاز پنجره اتومب گارینداختن ته سا -2

در نظر  یگاریافراد س یبرا یمخزن دار به تعداد کاف یگاریرسیدر کارخانجات و کارگاهها اطاقک مخصوص با ز -3

 .دیریرا جهت آن در نظر بگ یگرفته شود و ساعات مشخص

 یبزرگ و کاف دیبا یگاریس ریز د،یبگذار یباندازه کاف یگاریس ریز شود یم دهیکش گاریکه س ییدر محل ها -4

 مخزن آب باشد.  یآن است که دارا یگاریس رینوع ز نیباشد و بهتر

 یخطر آتش سوز کهیو درپوش دار باشد. در محل هائ یفلز دیف زباله در ساختمانها و ادارات و کارگاهها باظرو -۵

 .دیممنوع است را نصب نمائ اتیدخان استعمال ای دینکش گاریس یوجود دارد تابلو

 . دیخواب آور و مسکن اعصاب مصرف نموده ا یکه داروها یبخصوص هنگام دینکش گاریدر رختخواب س -6

خب ر، ل ذا    یعالقمندند و از خطرات آن ب   ی. بچه ها آتش بازدیو فندک را در دسترس بچه ها قرار نده تیکبر -7

گذارن د و آت ش    یم   یکنند و آتش را بحال خود باق یترس فرار م ازبدست بچه ها رخ دهد  یآتش سوز یوقت

 کند.   یم دایتوسعه پ

 باشد. یجامعه م یازهایاز ن انیتوسط کارفرما گاریبه ترک نمودن س قیتشو -8

 

 


