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 :تلفن از استفاده در حفاظتي هاي توصيه  

 كبست سين .ًذّيذ قشاس ديگشاى اختيبس دس سا خَد ّوشاُ تلفي ّشگض 

 ساحتي بِ ديگشي ٍ بَدُ بشداسي كپي قببل ساحتي بِ ّوشاُ تلفي

 آى دس ضذُ رخيشُ اعالعبت چٌيي ّن ٍ كبست سين اص تَاًذ هي

  .ًوبيذ بشداسي كپي... (  ٍ قشاسّب ّب، پيغبم  ضذُ، رخيشُ ّبي ضوبسُ )

 ّوَاسُ ببيذ گيشد، هي قشاس دستگبُ حبفظِ دس بخطي ّوشاُ، تلفي دستگبُ دس ضذُ رخيشُ اعالعبت كِ جب آى اص 

 .ًوبئيذ پبك سا گَضي حبفظِ دس ضذُ رخيشُ اعالعبت ّوشاُ، تلفي گَضي تعويش     يب فشٍش ٍ تعَيض ٌّگبم

 است هوكي هَاقع بعضي دس .ًكٌيذ استفبدُ خَد استببط بشقشاسي بشاي ًبضٌبس افشاد ّوشاُ تلفي اص ّشگض 

 اهكبى يب ًذاضتِ اختيبس دس سا خَد تلفي دستگبُ چَى ٍلي داضتِ تلفٌي توبس بشقشاسي بِ فَسي ًيبص ضوب

 دس توبس ضوبسُ كِ جب آى اص. كٌيذ استفبدُ ديگشاى ّوشاُ تلفي اص است هوكي ًذاسد، ٍجَد آى بب توبس

 ّوشاُ تلفي اص يب كٌيذ، استفبدُ هخببشات عوَهي ّبي تلفي اص لزا. گشدد  هي ثبت اٍ ّوشاُ تلفي حبفظِ

 .  ًوبييذ حزف سا ضوبسُ توبس، اص پس الوقذٍس حتي ٍ ًوَدُ استفبدُ...  ٍ ثببت ّبي كسبِ هغوئي، افشاد

 آٍسي جوع سٍش تشيي اسصاى ٍ تشيي سشيع اص يكي .ًكٌيذ اعتوبد ًبضٌبس افشاد تلفٌي هكبلوبت بِ ّشگض 

 ّبي پَضص هَجِ، ٍ دٍلتي هشاكض عٌَاى غصب صذا، تقليذ بب افشاد بشخي كِ است تلفٌي تخليِ اعالعبت

 حتي ببضيذ، هَاظب. ًوبيٌذ  هي ديگشاى اص اعالعبت كسب بِ اقذام جبلبي بسيبس تشفٌذّبي ٍ هختلف ضغلي
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 توبس اختيبس دس سا اسصضوٌذي اعالعبت ًبخَاستِ ٍ خَسدُ فشيب است هوكي ًيض اي حشفِ افشاد بشخي

 .دّذ  قشاس گيشًذُ

 بِ  اعالعبت اًتقبل اهكبًبت اص يكي .ًذّيذ قشاس فعبل حبلت دس سا ّوشاُ تلفي «بلَتَث» هٌَي ّشگض

 ٍ بَدُ قببليت ايي داساي ّوشاُ تلفي جذيذ ّبي گَضي. ببضذ هي «بلَتَث» سيستن استفبدُ سين بي صَست 

 افشاد ّوشاُ، تلفي دس قببليت ايي بَدى فعبل صَست دس. كٌٌذ  هي هببدلِ سا خَد اعالعبت عشيق ايي اص

 بب     يب كشدُ بشداسي بْشُ ضوب ّوشاُ تلفي دستگبُ اعالعبت اص تَاًٌذ هي ضوب اص هتشي 05 فبصلِ تب ًبضٌبس

 .كٌٌذ هطكل دچبس سا ضوب گَضي ٍيشٍس اسسبل

 تَسظ اغلب سيوي بي ّبي تلفي فشكبًس .ًكٌيذ استفبدُ تلفٌي استببعبت دس سين بي ّبي تلفي اص ّشگض 

 ٍيژُ بِ ديگشاى بٌببشايي،. ببضٌذ هي دسيبفت قببل تلَيضيًَي ّبي كبًبل ٍ FM–SW-AM هَج ساديَ

 استفبدُ دس سعي گبُ ّيچ خبعش، ّويي بِ . كٌٌذ ضٌَد سا ضوب تلفٌي تَاًٌذ،  هكبلوبت هي ساحتي بِ  ّب ّوسبيِ

 .ًكٌيذ بذل ٍ سد عشيق ايي اص سا خَد هْن ٍ سشي هغبلب لضٍم، صَست دس. ببضيذ ًذاضتِ سيوي بي

 سٍي بش سا خَد ّوكبساى ٍ آضٌبيبى دٍستبى، تلفي ضوبسُ ّشگض 

 هطببِ هَاسد ٍ كبغزي دستوبل جعبِ پطت سٍصًبهِ، ببعلِ، كبغز

 هكبلوبت ٌّگبم افشاد كِ ضَد هي هطبّذُ ببسّب .ًٌوبئيذ يبدداضت

 بِ ًسبت ًَضتِ، سٍصًبهِ سٍي بش سا ديگشاى تلفي ضوبسُ تلفٌي

 ًيض اعالعبت     گًَِ ايي ببعلِ، ّبي سٍصًبهِ ضذى خبسج صَست دس كِ است حبلي دس ايي. ببضٌذ هي تَجِ بي آى

  .گشدد هي خبسج


