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 Sidan 1/  1صفحه 

 وقايه از حريق

 رهنمود و توصيه ها برای شما که در خانه کرايی زندگی می کنيد

 Sidan 2/  2صفحه 

 نجات دهيد
 ساير افراد را که در معرض خطر تهديد کننده حيات قرار دارند، نجات دهيد. خويشتن و 

 دهيدهشدار 
 به افراد در نزديکی تان که شايد در معرض خطر آتش قرار داشته باشند، هشدار دهيد.

 خبردار کنيد
زنگ بزنيد. توضيح دهيد که در کجا و چه در گرفته است و آيا مردم در داخل ساختمان بند مانده اند يا خير و  112به 

 جات وارد صحنه می شوند، از آنها استقبال نماييد.نيز خود را معرفی کنيد. هنگامی که کارکنان سازمان خدمات ن

 اطفاء کنيد
 آتش را خاموش کنيد، اگر فکر می کنيد که بدون خطر اين کار را انجام داده می توانيد.

 Sidan 3/  3صفحه 

 اگر حريق صورت بگيرد
 بايد سريع و درست اقدام کنيد.اگر در بگيرد در آنصورت فقط يک چند دقيقه وقت داريد قبل از اينکه منزل از دود پر شود. سپس 

اگر در اپارتمان جای که قرار داريد در گرفته باشد بايد راه آتش را بسته کنيد تا جلوی پخش آن گرفته شود و سعی کنيد  •
 زنگ بزنيد. 112خود را بيرون بکشيد. به 

اگر در منزل همسايه تان در گرفته باشد يا در دهليز زينه دود باشد در اپارتمان خود باقی بمانيد. در يک دهليز پر از  •
 زنگ بزنيد. کنار يک کلکين يا بالکن طوری ايستاد شويد که از نمايان باشيد. 112دود داخل نشويد! به 

 خود را به يک شيوه بی خطر بيرون بکشيد 
طر هنگام آتش سوزی را تشکيل می دهد. بخش عمده قربانيان آتش سوزی بسبب دود آتش و نه باعث شعله آتش دود بزرگترين خ

می مرند. دود آتش باعث بی حس شدن و خفه شدن می شود و اگر کوشش کند خود را بيرون بکشد، اين باعث می شود که کسی 
می رود. نزديک به کف خانه و پايين از دود می توانيد بهتر ببينيد و نفهمد که دقيقاً در کجا قرار دارد. دود هميشه به طرف باال 

  به آسانی نفس بکشيد لذا خود را خم کنيد يا اگر الزم باشد به چهار دست و پا بخزيد.

 راه آتش را بگيريد
ديگران کمک کنيد، خارج اگر در اپارتمان شما در گرفته باشد و توان خاموش کردن آنرا را نداريد بايد آتش را مسدود کنيد. با 

شويد و وقتی که همه خارج شدند دروازه را پشت سر تان بسته کنيد. از اتاق های پر از دود دوری کنيد و هنگام حريق هيچ 
 گاه از لفت استفاده نکنيد.

 در يک دهليز پر از دود داخل نشويد!
ر اپارتمان خود باقی بمانيد و منتظر کمک شويد. به طور اگر در منزل همسايه تان در گرفته باشد يا در دهليز زينه دود باشد د

اپارتمان اکثراً تا نصف ساعت در برابر آتش  معمول يک اپارتمان در حدود يک ساعت در مقابل آتش مقاومت می کند و دروازه
 مقاومت می کند. 

 
 چنين اطفاء کنيد
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وص خاموش کرد. اگر هنگامی که باالی منقل غذا پخته حريق های نسبتاً کوچک در داخل منزل را می توان بدون وسايل مخص

می کنيد در بگيرد بايد آتش را بوسيله يک سرپوش يا کمبل آتش سوزی سرکوب کنيد. آتش در روغن، گاز و مايعات آتشگير را 
د بخار می توان فقط به نحوه خفه کردن خاموش کرد. اگر باالی چربی يا روغن افروخته آب بريزيد ممکن است يک انفجا

صورت بپذيرد که شايد پخش شدن آتش و سوختگی سنگين را به بار بياورد. آتش در چوب، کاغذ يا تکه را می توانيد با آب يا 
 از طريق خفه کردن آتش با کمبل، قاليچه يا مانند آن خاموش کنيد.

 خاموش کننده آتش
 ً کوچک را زود خاموش کنيد، بسيار مفيد است. وسايل  داشتن يک خاموش کننده آتش در اپارتمان برای آنکه حريق های نسبتا

کيلو مواد اطفاء پودری و کمبل اطفاء اند. با استفاده از مواد اطفاء پودری می توانيد  6موثر اطفای حريق برای خانه عبارت از 
 بخش عمده انواع کوچک حريق ها را خاموش کنيد. 

 Sidan 4/  4صفحه 

 شيوه تحفظ
 توانيد چندين گامهای موثری برداريد:غرض تحفظ در برابر حريق می 

 از داشتن زنگ خطر حريق، خاموش کننده آتش و کمبل اطفاء آتش در اپارتمان خود اطمينان حاصل کنيد. •
 زنگ خطر آتش سوزی خود را بطور باقاعده امتحان کنيد. •
 در زينه ها يا دهليزها هيچ چيز نگذاريد. •
 در جريان آشپزی از آشپزخانه خارج نشويد. •

 گ خطر حريقزن
اگر وقتی که خواب باشيد در بگيرد ممکن است زنگ خطر حريق نجات دهنده حيات ثابت شود. اين زنگ در برابر دود مرگبار 

عکس العمل نشان می دهد و صدای هشدار دهنده می دهد. زنگ خطر حريق بايد طوری نصب باشد که صدای آنرا وقتی که 
پارتمان نسبتاً کالن بايد با چندين زنگ ها مثال يک زنگ در هر اتاق مجهز باشد. زنگ شما خواب باشيد، شنيده بتوانيد. يک ا

 سانتی ميتر دور از نزديکترين ديوار نصب شده باشد. 50بايد در سقف حد اقل 

ده از حد اقل ماه يکبار يا بعد از غيابت طی مدت طوالنی از فعال بودن زنگ خطر حريق اطمينان حاصل کنيد. زنگ را با استفا
دکمه امتحان مورد آزمون قرار می دهيد. بتری را به مجرد اينکه زنگ خطر حريق از بتری تمام شده هشدار دهد و يا زنگ 

 غير فعال باشد، تبديل کنيد. 

 زنگ خطر حريق را سال يکبار با استفاده از جاروی برقی و دور کردن گرد از سطح بيرونی آن پاک کنيد.

 پشت سر خود بسته نکنيددروازه را بيش از حد 
طبعا بايد شخصی دروازه منزل را بسته نگهدارد ولی اگر دروازه را عالوه از دستگير قفل از داخل با کليد هم قفل کنيد در 

آنصورت خارج شدن از خانه در حين آتش سوزی بسيار دشوار خواهد بود. اين مانعی برای کارکنان خدمات نجات تا شما را در 
 نجات دهند ايجاد می نمايد. حالت اضطراری

 نگهبان منقل
يک نگهبان منقل تجهيزات نظارت اتوماتيک منقل در آشپزخانه را می گويند که يکی از وسايل کمکی موثری به شمار می رود. 

گر در اين دارای يک گاه شمار می باشد که برق منقل را بطور اتوماتيک در صورتی که منقل برای مدت طوالنی گذاشته شود يا ا
 بگيرد قطع می نمايد.

 بيمه
يک بيمهٴ خانه شما را در برابر آتش سوزی تحت پوشش قرار نمی دهد ولی اگر يک حادثه رخ دهد داشتن يک بيمه مسکن تا 

جبران آنچه که تلف می شود دريافت کنيد، مفيد است. عکس ها و يک لست اشياء که در منزل خود داريد را در يک جای 
 .مطمئن نگهداريد

 محل های عمومی
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دهليز زينه يک راه تخليه است و بايد فارغ نگهداشته شود تا در وقت ضرورت راه برای کارکنان سازمان خدمات نجات باز باشد. 

بنا بر اين کالسکه اطفال، بوت ها يا بايسکل ها را هيچ گاه در دهليز زينه يا دهليز عمومی قرار ندهيد. همچنان بايد از گذاشتن 
ای کثافات، موبل يا ساير اشياء در جا های ياد شده خودداری کنيد که اين امر به دهليز های زيرزمينی و بيرون تحويل خريطه ه

عدم پيروی از اين مقرره ممکن است عالوه بر بی نظمی و راه بندان خطر وقوع آتش سوزی قصدی را خانه نيز صدق می کند. 
 حريق های عمدی می باشد.حد اقل هر چهارم حريق از نوع افزايش دهد، 

 گذاشتن اشياء در دهليز زينه و ساير محل های عمومی يکی از عوامل عمده وقوع اتش سوزی را تشکيل می دهد.

 خطر حريق در آشپزخانه
هنگام سرخ کردن غذا يا جوش کردن آن در روغن بايد يک چربی و روغن ممکن است در صورت حرارت بسيار باال در بگيرد. 

سرپوش در دسترس تان باشد. حريق در منقل بايد هميشه خفه شود و اين کار را از همه ساده با استفاده از سرپوش ديگ يا 
 تابه انجام می دهيد. هنگام پختن غذا هرگز از آشپزخانه خارج نشويد.

کنيد که در آنجا چربی جای می گيرد و اگر اين در بگيرد بسيار به آسانی می تواند در  فيلتر پکه آشپزخانه را باقاعده پاک
 به ساير قسمت های خانه پخش شود.   آشپزخانه و از طريق کانال هواکش

 Sidan 5/  5صفحه 

 هنگام پختن غذا هرگز از آشپزخانه خارج نشويد!

 Sidan 6/  6صفحه 

 اين را خالی از اشياء نگهداريد! دهليز زينه راه تخليه تان است. 

 Sidan 7/  7صفحه 

 ساير مطالب قابل توجه
 

ماشين های خانگی، يخچال وغيره و چارجر های وسايل برقی احتمال دارد در بر بگيرند. شما می توانيد خطر چنين  •
 حريق ها را توسط مواظبت از اين گونه وسايل و استفاده به نحوه درست از آن کاهش دهيد.

 هرگز دور از نظر و مراقبت نگذاريد!شمع روشن را  •
 در قسمت سگرت کشيدن، آتش بازی و مايعات آتشگير از احتياط کار بگيريد. •

 

 وسايل برقى
شمار زيادی وسايل برقی در منزل خود داريم که ممکن است بيش از حد گرم  -چارجر، بازی تلويزونی، چراغ ها و کامپيوتر 

وسايل برقی نياز ه شمار می رود لذا بايد خوب متوجه باشيد که آنرا با چيزی نه پوشانيد. شوند. اين يکی از عوامل عادی حريق ب
به مراقبت دارند. از سالم بودن الين ها و قسمت های اتصال آن اطمينان حاصل کنيد. از چراغ های قوی تر از ظرفيت لوازم 

 اليکتريکی آن استفاده نکنيد.

  دستگاه های خانگی
 پلگ قهوه جوش برقی، اتو يا توستر را بعد از استفاده هميشه بيرون بکشيد. 

 تلويزيون، کامپيوتر، استريو و موبايل
يکی از روش های موثر برای جلوگيری از در گرفتن تلويزيون اينست که تلويزيون را نه تنها از ريموت کنترول بلکه توسط 

ويزيون، ويديو، کامپيوتر و استريو مستقل مانده باشند تا چيزی مانع گردش هوا سوئچ آن خاموش کنيد. اين نيز مهم است که تل
 نشود. 

موبايل و آی پاد خود را وقتی که در خانه و بيدار باشيد، چارج کنيد. وسايلی که قرار است چارج شوند، را باالی زير بنای سخت 
 بگذاريد و اشيای را که ممکن است در بگيرند، دور کنيد.

 ظرف شويیشستن و 



Insticksblad till SABOs broschyr Skydda dig mot brand 
Språk: dari 

 
در گرفتن ماشين لباس شويی، خشک کن و ماشين ظرف شويی از آنچه که گمان می رود، بيشتر شايع است. از اين رو اين گونه 

 ماشين آالت را وقتی که به خواب می رويد يا از خانه بيرون می شويد نبايد در حال فعاليت بگذاريد. 

 مايعات آتشگير
و تيل خاک بايد در بسته بندی های اصلی آن با برچسب آن باقی گذاشته شده و در  T-röd مايعات آتشگير بطور مثال پترول،

جای دور از دسترس اطفال نگهداری شوند. نظر باينکه اينگونه مايعات گازات منفجره اخراج می کنند، استفاده از آن برای 
 روشن کردن زغال کباب پزی يا روشن کردن آتش تهديد کننده حيات است.

ليتر، مايعات آتشگير را در منزل خود نگه کنيد و آنرا هرگز در زيرزمينی يا تحويلخانه در طبقه  10چه کمتر مقدار، حد اکثر هر 
بااليی ساختمان نگذاريد. تکه های که برای جال دادن موبل، تارپين يا روغن برای پالش چوب استفاده می شوند ممکن است 

 ا شستشو کرده در جای هوادار آويزان کنيد.خودبخود در بگيرند. چنين تکه ها ر

 خطرات ناشی از سگرت کشيدن
شايعترين سبب مرگ و مير در آتش سوزی های ساختمان های رهايشی را شرارهٴ سگرت تشکيل می دهد. اينکه کسی به خواب 

وختن موبل يا لباس ها توليد می مرگ برده شود نياز به آتش ندارد، فقط اخراج گاز بنام کاربن دای اکسايد که در اثنای وقوع س
 شود کافی است. بنا بر اين سگرت کشيدن در تخت خواب، چوکی يا صوفه ممکن است خطرات جدی را به بار بياورد. 

وقتی که سگرتدانی را خالی می کنيد اطمينان حاصل کنيد که سوخته های سگرت کامال اطفاء شده باشند. يکی از روش های 
 ه ها را قبل از انداختن در کثافات، آبکش کنيد.مطمين اينست که سوخت

 شمع روشن شده و آتش بازی
اگر شما شمع روشن می کنيد بايد شمعدان محکم و ساخته شده از مواد ناقابل سوخت را به کار ببريد. استفاده از تکه تزيينی 

نگذاريد تا کامال تا آخر بسوزند. شمع را شمعدان خطر جدی دربر دارد. شمع را بفاصله مطمئن از مواد زود سوز قرار دهيد و 
هرگز مستقيماً روی يک ميز يا تخته و همچنان بسيار نزديک به يکديگر نگذاريد. اطفال را هرگز با شمع روشن شده و يا آتش 

ه پس تنها نگذاريد. يک قاعده موثر اينست که کسی که شمع را روشن کرده موظف است آنرا خاموش نيز کند و يا اينکه کسی ک
 از همه از اتاق خارج می شود شمع را خاموش می کند.

آتش بازی سبب شمار زيادی حادثات آتش سوزی می شود. رهنمود را تعقيب کنيد و راکت ها را طوری فاير نکنيد که در 
 بالکن، کلکين يا جای ديگری که شايد در آنجا منجر به آتش سوزی گردد، بيفتند.

 

 

 

 

 Sidan 8/  8صفحه 

 باره آتش سوزیاطالعات در 

 اگر در بگيرد چنين اقدام به اطفای آن کنيد: 
 

 لباس ها
اگر لباس کسی در بگيرد بايد بسيار زود اقدام کنيد: فرد را روی زمين قرار دهيد. آتش را با استفاده از کمبل اطفاء و هر چيزی 

کنيد تا از سوختن صورت شخص توسط که در دسترس باشد خاموش کنيد. کمبل اطفاء را شروع از سر به طرف پايين هوار 
 شعله ها جلوگيری شود.

 چوب، تکه، کاغذ يا موبل
 با استفاده از کمبل اطفاء، آب يا خاموش کنندهٴ دستی اطفاء کنيد.
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 روغن يا چربی

ييد. پکه را اگر باالی منقل در بگيرد بايد آتش را بوسيله يک سرپوش خاموش کنيد. همچنان می توانيد از کمبل اطفاء استفاده نما
 خاموش کنيد. هيچ وقت کوشش نکنيد که آتش در يک ديگچه يا تابه را با آب خاموش کنيد!

 شمع
 آتش را با استفاده از کمبل اطفاء و مانند آن يا بوسيله خاموش کنندهٴ دستی اطفاء کنيد.

 وسايل برقى
بعدا با آب يا خاموش کنندهٴ دستی اطفاء کنيد. اگر امکان باشد دستگاه را به هوای آزاد مثال در در قدم نخست پلگ را جدا کنيد و 

 بالکن ببريد.

 يک مايع آتشگير
 آتش را با استفاده از خاموش کنندهٴ دستی يا با يک کمبل اطفاء يا مانند آن اطفاء کنيد.

 

 آيا ميدانيد که ... 
آتش سوزی های مرگبار  10از هر  9آتش سوزی از دست می دهند و تقريباً  هر سال بيش از صد نفر جان خود را در •

 در منازل صورت می گيرند.
 بخش عمده قربانيان آتش سوزی بسبب دود آتش و نه باعث شعله آتش می مرند. •

 مشوره های ساده که شايد از وقوع آتش سوزی جلوگيری کند 
 هيچ گاه در تخت خواب خود سگرت نکشيد! •
 ماشين لباسشويی، خشک کن يا ماشين ظرفشويی در حال فعاليت باشد در خانه باقی بمانيد.وقتی که  •
 از پوشاندن بخاری يا وسايل برقی خودداری کنيد. •
از اينکه چراغ ها و چراغ های نورافکن در نزديکی به چيزی آتشگير و زود سوز يا طوری قرار نگيرند که پايين  •

 بيفتند، اطمينان حاصل کنيد.
های مهتابی که روشن و خاموش می شوند، را تبديل کنيد زيرا خطر گرم شدن بيش از حد آن وجود دارد.  چراغ •

 همزمان افروزنده آن را تبديل کنيد.
 وقتی که خشک کن موی، چارجر موبايل و کامپيوتر استفاده نمی شوند، پلگ آنرا بيرون بکشيد. •
 است شارتی و باعث وقوع حريق گردد. مواظب الين ها باشيد. يک الين برق پاره شده ممکن •
شمع را جداگانه قرار دهيد. اگر آنها بشکل فشرده قرار بگيرند ممکن است حرارت مجموعی شان آنقدر باال برود که  •

 تمام مواد سوخت آن در گرفته موجب ايجاد يک شعله بزرگ گردد.
 د اطمينان حاصل کنيد.از اينکه باالی شمع چيزی قرار نگيرد و اينکه خوب ثابت قرار بگيرن •
 وقتيکه از اتاق خارج ميشويد شمع را خاموش کنيد! •

 علل شايع وقوع حريق بدين ترتيب اند:
 غذای فراموش شده باالی منقل •
 آتش سوزی عمدی •
 سگرت کشيدن •
 شمع روشن •
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