
 

 

 چاه یبرا یمنیا یها هیتوص                                           

 در چاه بیتخر عوامل

تحر  فارار قرر ر    . ۴لررزه   نی. زم٣دهانه چاه  یرو ایلوله فاضالب در کنار  ایلوله آب سرد و گرم  یدگیترک. ۲غلط  ینی. طوقه چ1

موجرود   یشود تر کم گازها ینبود لوله هو کش در چاه که موجب م. ۵و باز کردن آنها  یفاضالب هنگام رفع گرفتگ یگرفتن لوله ها

و سسر    عاتیپرشدن چاه، باال آمردن آب، ضرا  . ۶جد ره چاه شود  ختنیکند و باعث فرو ر دیشده، قطر ت آب تول جادی ی و بخارها

حرکر  و پرار    . ۷ند رنرد.   یبرار و  عت یمنر یهستند بعل  زود پر شردن    یکه بدون  نبار ییهابدنه آن؛ چاه بیقه و تخرشدن طو

 دو چاه  نینکردن فاصله ب  یرعا.8دهانه چاه  یرو هیوسائل نقل

 در چاه یمنینکات ا تیرعا

و گلرد ن، سرالم    ینیچ طوقهسالم بودن  له،یو م یحفرآن، حجم و طول  نبار خیچاه و تار  یساکنان خانه  ز موقع یضرور  طالعات

 نیآخرر  خیمترو  و فاصرله آن و ترار   یمحل عبور لوله هو کش چاه، محل چاه ها نیآب و فاضالب و نوع آنها همچن یبودن لوله ها

و فروش  دی طالعات در زمان خر نی  لیحفر چاه در آن ذکرشود، تحو خیو تار میترس ینقاه   یتو ند بر رو ی طالعات م نی.  دیبازد

 یبا دق  خاص بهم وصل شروند، رو  دیبه طرف ساختمان باشد.  تصاالت لوله ها با دیچاه نبا ی س . سم   نبار یضرور ی مر انهخ

 .دیر  آغاز کن یسپس کف ساز دیلوله ها ر  با خا  نرم بپوشان

 میحادثه چگونه عمل کن هنگام

 یگروه نجات آترش ناران   عی. با آگاه ساختن سرازمند س ین یخاص  ررود به  طالعات و  بز یفرو م که به کام چاه یجان  نسان نجات

آترش    یمحل حادثره هرد    ی صل ابانینفر به عنو ن ر هنما در خ کیشما با قر ر د دن  دیر  در ر ه نجات فرد به عهده د ر یقدم  صل

. برا  دیر ریفاصله بگ زشی.  ز محل ردیر  ببند نفلکه آب ساختما ری. شدیو آسان کن عیر  به محل تسر یناانان و نجاتگر ن آتش ناان

شود.  ز  زدحرام و همهمره    هیموجود در چاه تخل یتا گازها دی. درها و پنجره ها ر  بگاائدیر  سد کن زشیمقاوم  طر ف محل ر اءی ش

سقوط کننرده  و ر    فرد یصد  دنی. در صورت شندیکن یریوگبه درون چاه جل یحرفه   ری.  ز رفتن  فر د نا آشنا و غدیکن یریجلوگ

 یطناب ر  به محل گریسر طناب ر  به کمر خود ببندد و سر د دیرشته طناب بلند  ز  و بخو ه کیو در صورت  مکان با دیبده یدلد ر

 یگراز مر   نی ز گاز چاه وجود د رد   ی مکان مسموم شدن ناش ر یز دی. هرگز سر ر  به درون چاه فرو نبردیمطمئن و  ستو ر محکم کن

 دروژنیر موجرود در چراه ه   ی. گازهرا دینارو  کیر و چر غ روشن به دهانه چراه نزد   یبا کبر جهیتو ند موجب  نفجار هم باود در نت

 بیوجود د شته باشد. آس زین یگرید یگازها عاتیضا ریو تبخ ریمتان  س  و ممکن  س  بر  ثر تخم ک،یگاز کربن ا ،یسولفور، آمون

 د،یسرفه شرد  ،یهوشیب ،یو پوست یچام کاتیتحر ،یزیخونر د،ی ستخو ن، شو  شد ی: شکستگشاملبر  ثر سقوط در چاه  یدگید

 گردن  س . یستون فقر ت و گاه مهره ها یقطع نخاع و شکستگ

 


