توصيه ها:
کليه موادي که در نارنجک ،ترقه ،منور و ساير مواد آتش زا و محترقه استفاده مي شوند ،از مواد منفجره و آتش گير هستند کهماده اي خطرناک است و صدمات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
اين مواد خاصيت خودبه خودي آتش گيري و انفجاري دارند .لذا از نگهداري آنها حتي به مقادير بسيار کم در منازل ،زيرزمين،محل کار و ...جداً خودداري کنيد.
از حمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم ،در جيب لباس و کيف جداً خودداري کنيد.کودکان و نوجوانان از اقشار آسيب پذير هستند ،استفاده از اين مواد توسط آنان خطرات جدي به همراه داشته ،سالمت آنان را بهخطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.
 در صورت نگهداري مواد آتش بازي ،حتي کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد.بقاياي مواد آتش بازي را سريعاً جمع آوري نکنيد .حتماً  15تا  20دقيقه صبر کنيد .بعد آن را جمع آوري کرده و در يک سطلمحتوي آب بريزد و سپس دفع کنيد.
در صورت داشتن مواد محترقه و انفجاري حتماً از آن در بيرون از خانه و دور از محل مسکوني و در جايي که علف هاي خشک ودرختان موجود هستند ،استفاده کنيم.
هميشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق ،آب در دسترس داشته باشيد. مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هايي که مطمئن هستند خريداري کنيد .اين مواد را از دست فروش تهيه نکنيد.کودکان به هيچ عنوان شخصا نبايد از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمايند.مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد. هيچگاه مواد آتش بازي را در جيب خود نگذاريد ،زيرا ضايعات جبران ناپذير به همراه خواهد داشت.هيچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد ،زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا فلز،به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد.

از نزديک شدن به موادي که براي انفجار يا احتراق آماده کرده اند ،دوري کنيد ،زيرا خطر از دست دادن عضوي از بدن و يا مرگرا به همراه خواهد داشت.
هر ساله شاهد حوادث رقت آوري در ايام چهارشنبه سوري از جمله سوختگي هاي شديد ،از دست دادن چشم يا پاره شدن پرده
گوش هستيم .اين مواد را شوخي نگيريد زيرا با زندگي خود بازي کرده ايد.

هيچگاه براي چاشني از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد.براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه ،آن را به طور ايمن در يک جعبه و دور از ساير مواد آتش گير يا گرما و الکتريسته و ....قرار دهيد.

-هيچگاه ماده محترقه و منفجره اي که يک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنيد.

-از آتش زدن الستيک ،هيزم ،کارتن خالي و امثال آن چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر  ،کوچه و خيابان خودداري نماييد.

پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها ،بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش سوزي است .شايستهاست به طور جدي از انجام آن بپرهيزيد.

صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانانجداً خودداري نمايند.

از ريختن مواد سريع االشتعال مانند نفت ،بنزين و غيره بر روي مواد آتش گير جداً خودداري شود .همچنين از قرار دادن ظروفتحت فشار از جمله کپسول ،اسپري ،حشره کش ها و غيره بر روي آتش خودداري شود.

 -حتي االمکان وجود يک کپسول خاموش کننده ي آتش پودري در نزديک محوطه آتش ضروري است.

در صورت امکان يک شيلنگ آب در نزديکي محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم ،بتوان از آن استفاده نمود .حتماً قبل ازترک محل ،از خاموش شدن آتش مطمئن شويد.
نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی:
در حدود  1/۸درصد از حوادث در حال تهيه و ساخت مواد محترقه به وقوع مي پيوندد پس بايد خود را براي رويارويي با آتش
سوزي آماده نمود.
- 1سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزي براي نجات جان خود و مصدومان احتمالي ،کامالً حياتي است.
- 2همان طور که مي دانيم آتش خيلي سريع انتشار مي يابد ،بنابراين بالفاصله آتش نشاني و اورژانس را خبر کنيد و تا آنجا که مي
توانيد ،اطالعات کاملي در مورد بروز حادثه به آنها بدهيد.
- ۳سعي کنيد که افراد را از ساختمان بيرون ببريد.
- ۴با رعايت جوانب احتياط به خاموش کردن آتش بپردازيد.
 - 5به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد مگر آن که مجهز به ماسک تنفسي باشيد و کاربرد آن را بدانيد.
 - ۶قبل از فرار از اتاقي که در آن بسته است ،در را لمس نماييد .اگر در داغ باشد از خروجي هاي ديگر استفاده کنيد.
- ۷اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده ايد فوراً به اتاقي که داراي پنجره است برويد و در را ببنديد سپس پتو يا فرش را
طوري زير در قرار دهيد که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طريق پنجره تقاضاي کمک کنيد.
- ۸اگر دود ،حرارت يا شعله هاي آتش مسيرهاي خروجي شما را مسدود کرده است در را ببنديد و در اتاق بمانيد .تنها با استفاده از
پارچه سفيد از طريق پنجره کمک بخواهيد .اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشاني تماس بگيريد و موقعيت خود را خبر
دهيد.
- ۹زماني که در جريان حريق واقع مي شويد با حفظ خونسردي تمام تهويه هاي ساختمان را خاموش کنيد تا به اين ترتيب از
ورود اکسيژن به داخل ساختمان جلوگيري شود.
- 10در صورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج کنيد.
 - 11امدادگران و يا افرادي که در جريان حريق واقع شده اند بايد لباس هاي داراي الياف مصنوعي و پالستيکي را از خود دور
کنند.
 - 12ظرف مشتعل را حرکت ندهيد .شعله را با شن ،نمک ،پتوي نمناک يا پوشش هاي ديگر خفه کنيد.

نکات ایمنی در نجات مصدوم از اتاق پر دود:
- 1ابتدا مطمئن شويد براي نجات مصدوم جان خود را به خطر نمي اندازيد.
 - 2طناب نجات را به کمر خود ببنديد و آن را به دست يکي از حاضران بدهيد.
 - ۳روشي از نشانه هاي قراردادي بين خود و کسي که طناب را در دست دارد برقرار کنيد تا زماني که عالمت داديد شما را بيرون
بکشد .بهترين روش اين است که طناب را به صورت دائم در حالت کشيده نگه داريد و در هنگام خطر آن را شل کنيد تا فرد
متوجه خطر شود و شما را بيرون بکشد .
توجه  :بستن دستمال خيس به دور دهان و بيني باعث محافظت شما در برابر گاز يا دودهاي سمي خواهد شد.
- ۴براي نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اي که در آن بسته است بايد قبل از ورود  ،با لمس در اتاق ،حرارت را بسنجيد  ،اگر
داغ باشد وارد اتاق نشويد و اگر داغ نباشد  ،قبل از ورود به اتاق چند نفس عميق بکشيد تا خون شما پر اکسيژن شود سپس با
شانه خود از پهلو به در ضربه بزنيد تا در باز شود و در همين حال صورت خود را برگردانيد .اتاق ممکن است پر از هواي سوخته
فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاري رخ دهد .اگر دود کامالً متراکم باشد روي زمين سينه خيز برويد زيرا با توجه به اين
که هواي داغ باال مي رود ،ممکن است اليه اي از هواي تميز در کف اتاق وجود داشته باشد.
- 5مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هاي ايمني به سرعت به سمت در خروجي بکشيد .لباس آتش گرفته مصدوم را
با استفاده از پتو ،گليم و يا کت خاموش کنيد.
- ۶اگر لباس سوخته به پوست مصدوم چسبيده سعي نکنيد آن را جدا کنيد.
- ۷اگر مصدوم هشيار است کامالً از او مراقبت کنيد زيرا ممکن است بر اثر نيم سوز شدن اشياي داخل اتاق ،گاز منواکسيد کربن
در هواي اتاق پراکنده شده باشد و اين امر بر هوشياري مصدوم به تدريج تأثير مي گذارد.
 - ۸اگر تنفس مصدوم قطع شده بالفاصله تنفس مصنوعي را شروع کنيد و سپس مصدوم را به بيمارستان برسانيد.
 ۹٫اگر مصدوم در پارکينگ بسته اي که ماشين يا موتور در آن روشن است گرفتار شده  ،در پارکينگ را باز کنيد تا دود از
پارکينگ خارج و هواي تازه به اندازه کافي وارد شود .نبايد وارد چنين محل هايي شويد مگر آن که مطمئن شويد خطري جان شما
را تهديد نخواهد کرد.

کمکهای اوليه در سوختگی:
 - 1وضعيت عمومي مصدوم را بررسي کنيد .براي اين منظور ابتدا از باز بودن راه هاي هوايي و تنفس صحيح اطمينان حاصل کنيد.
در مصدومي که بيهوش است سر او را عقب بکشيد تا زبان موجب انسداد راه هاي هوايي نشود.
 - 2اگر مصدوم نفس نمي کشد و نبض ندارد عمل احياء(تنفس مصنوعي همراه با ماساژ قلبي) را در مورد او انجام دهيد.
- ۳لباس مصدوم را که مربوط به عضو سوخته بدن اوست در آوريد.

به خاطر داشته باشيد که اگر لباس مصدوم به پوست ناحيه سوخته چسبيده است لباس را از پوست جدا نکنيد بلکه لباس را از دور
تا دور محل چسبيده قيچي کنيد.
- ۴ساعت ،گردنبند ،دستبند  ،انگشتر  ،کمربند و کفش هاي مصدوم را در آوريد.
- 5ناحيه سوخته را با آب سرد شست و شو دهيد و بدين طريق آن را خنک کنيد.

در صورت آسيب دیدن چشم و یا پلک ها:
* 1از ماليدن چشم ها و پلک ها خود داري کنيد.
* 2حتما" در اولين فرصت به اورژانس چشم پزشکي مراجعه کنيد .زيرا در بعضي مواقع آسيب هاي چشمي در مراحل اوليه عالئم
زيادي ندارند و ظاهر بدي ايجاد نمي کنند اما مي توانند حوادث ناگواري براي چشم ايجاد کنند.
* ۳چشم فرد آسيب ديده را با يک وسيله در دسترس مانند ليوانهاي يک بار مصرف يا مقوائي که به شکل مخروط در آورده ايد
بپوشانيد .نيازي به گذاشتن دستمال ،پنبه يا گاز روي چشم وجود ندارد.
* ۴از هيچ گونه پماد يا قطره چشمي استفاده نکنيد و چشم ها را نشوئيد زيرا استفاده از آنها مي تواند آسيب وارده به چشم را
شديدتر کند.
 * 5از آسپيرين ،ايبوبروفن و موارد مشابه تا رسيدن به اورژانس چشم پزشکي خودداري کنيد.
* ۶سعي کنيد مواد غذائي به بيمار ندهيد تا در صورت نياز به جراحي بتوان در اولين فرصت اين کار را انجام داد.
نحوه پيشگيری از حوادث ناشی از چهارشنبه سوری
هرگونه بي توجهي به نکات ايمني و سهل انگاري در برپايي مراسم چهارشنبه سوري مي تواند زيان هاي جاني و مالي سنگين و
غير قابل جبراني را در پي داشته باشد.
خانواده ها در پيشگيري از حوادث نقش مهمي را ايفاء مي کنند.
ممکن است موضوع ايمني و پيشگيري از حوادث مربوط به چهارشنبه سوري ،در بدو امر براي گروه سني نوجوانان زياد جالب
نباشد ،چرا که آنها مجبورند مقداري محدوديت در ترقه بازي ،فشفشه بازي و آتشبازي خود متحمل شوند ولي ميتوان با نشان
دادن اين موضوع که اين امر با زندگي آنها مرتبط است ،آموزش در اين زمينه را براي آنها جالبتر کرد .حادثه براي هرکسي اتفاق
ميافتد .در برخي حوادث افرادي کشته شده يا به شدت آسيب ميبينند .اما از بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوري
ميتوان جلوگيري کرد.

بايد کودکان و نوجوانان را تشويق کرد که از حوادث درک خوبي داشته باشند .بايد به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد
محترقه و منفجره و آتشبازي آسيب پذير هستند .آموزش آسيب پذيري در مقابل خطرات مذکور ،از اهميت خاصي برخوردار است.

والدين در تهيه وسايل آتشبازي بيخطر فرزندانشان را همراهي نمايند .کودکان به هيچ عنوان شخصاَ نبايد از مواد آتش بازي و
محترقه استفاده نمايند.

از نگهداري مواد محترقه ،تهيه و ساخت وسايل آتش بازي به خصوص در منزل،زير زمين،محل کار و  ...جد ًا جلوگيري کنيد.

از حمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم ،در جيب لباس و کيف جدًاً خودداري کنيد.

در صو رت نگهداري مواد آتش بازي ،حتي کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد.

مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هايي که مطمئن هستند خريداري کنيد .اين مواد را از دست فروش تهيه
نکنيد.

هميشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق ،آب ،کپسول اطفاء حريق و حتي االمکان جعبه کمکهاي اوليه در دسترس باشد.

مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد.

ه يچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد ،زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا
فلز ،به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد.

هيچگاه از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد.
از آتش زدن الستيک ،هيزم ،کارتن خالي و امثال آن چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر  ،کوچه و خيابان خودداري
نماييد .
از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها ،بام و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز آتش سوزي است جداً
خودداري کنيد .
صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان جداً
خودداري نمايند.

از ريختن مواد سريع االشتعال مانند نفت ،بنزين و غيره بر روي مواد آتش گير جداً خودداري شود.

از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول ،اسپري ،حشره کش ها و غيره بر روي آتش خودداري شود.

مراقب رفتارهاي خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهاي گشتي نيروي انتظامي و يا پليس  110اطالع
دهيد.

از سوزاندن وسايلي چون کپسول گاز ،الستيک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظير بنزين ،الکل ،کاربيت و مانند آن جداً
خودداري نماييد.

از برپايي آتش در معابر باريک و در نزديکي پستهاي برق يا ايستگاههاي تقليل فشار گاز و پارکينگهاي عمومي پرهيز کنيد.

از برپايي آتشهاي حجيم و غيرقابل مهار خودداري کنيد.

استفاده از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ايمن نيست ،حتي در صورتي که مراقبت کامل صورت گيرد .حوادث نه تنها
ممکن است براي کساني که از آن استفاده مي کنند به وجود آيد ،بلکه براي کساني که اين مواد را درست مي کنند نيز ممکن
است اتفاق بيفتد .پس از مکان هايي که از مواد محترقه در آن استفاده مي شود دوري کنيد .شما مي توانيد از عينک هاي محافظ
يا حداقل عينک هاي طبي خود استفاده کنيد.

در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با شماره تلفن  115مرکز مديريت حوادث و
فوريتهاي پزشکي و  125ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشاني دقيق اطالع
دهيد.
بياييد شور و شادي چهارشنبه سوري را با يک عمر غم و افسوس عوض نکنيم!

