
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

حریق ی رد اطفاءاز خاموش کننده اهی دست  طریقو استفاده
 

 طًر سبدٌ در جلًی آن وصت گزدد.دستًر الؼمل وبرثب خبمًش وىىدٌ ث -1

 د. لبثل استفبدٌ ثبضىد وصت گزد فًراَي در مًلغ حزیك ثزاحتی لبثل دستزس دید وٍخبمًش وىىدٌ در محل َبی لبثل  -2

در مىبوی وٍ احتمبل ومتز جُت ایجبد حزیك  يخزيجی َبدستی وشدیه گذر گبَُب ، يريدیُب ، سؼی ضًد خبمًش وىىدٌ  -3

 مستمز گزدد. دارد

 لزار گیزی خبمًش وىىدٌ ثبید مىبست ثًدٌ طًری وٍ اس ضزثبت يصدمبت مىبویىی محبفظت ضًد. محل  -4

 یب وشدیه ثٍ سمیه ثبضد. ارتفبع لزار گیزی وجبید خیلی ثبال ي -5

ویلًگزم 81متز يدر يسن ثیطتز اس  8.1گزم حديد ویلً 81سطح سمیه در يسن ومتز اس ومطٍ خبمًش وىىدٌ اس پبئیه تزیه  -6

 ثبضد. متز8حديد 

 

 رػبیت وىبت سیز در َىگبم ثزيس حزیك الشامی است : 

 خًوسزدی خًد را حفظ وىید. -7

 سزػت ػمل السم را داضتٍ ثبضید ياس وبر ػجًالوٍ يغیز مؼمًل پزَیش ومبئید. -8

 ثٍ َز طزیك ممىه اػالن آتص سًسی وىید. -9

 دارید.در َب يپىجزٌ َب را جُت جلًگیزی اس ػدم تغذیٍ اوسیژن ثٍ حزیك ثستٍ وگُ  -11

 يوًلز را خبمًش وىید.تًُیٍ دستگبَُبی   -11

 ثزق محل را اس ولید یب فیًس اصلی لطغ وىید. ، در صًرت ػدم ویبس ثٍ ريضىبیی   -12

 الدام ثٍ ثسته سزیغ ضیز وپسًل گبس يیب ضیز اصلی ضجىٍ گبس ومبئید.  -13

 در مىبن محصًر اس ثبس ثًدن درة خزيج ياضطزاری مطمئه ضًید.  -14

 اس مىبست ثًدن خبمًش وىىدٌ مطمئه ضًید.  -15

 حزیك پطت ثٍ ثبد لزار گیزید. َىگبم اطفبء  -16

 مًاظت خطزات ثزگطت آتص سًسی يمحصًر ضدن خًد ثبضید.  -17

 وبن َستىد ثبضید.ص سًسیُبی ومزثىدی  وٍ ثسیبر خطزمزالت آت  -18

 دن در سطح لبػدٌ حزیك ثبضد.وز ی ثصًرت جبريةبئَىگبم استفبدٌ اس خبمًش وىىدٌ دستی ثبیستی پبضص مًاد اطف  -19

 ب خبمًش ضدن وبمل آتص ادامٍ دَید.را ت فبءػمل اطآتص سًسی را ثٍ صًرت سطحی خبمًش وىىید ي   -02

 

  حزیك بءمزاحل اطف       
 

: P                 : ا بیرين کطیدن آزاد می ضًد.پیه با چرخاودن یپیه خامًش کىىدٌ را آزاد کىید. معمًال  وطیدن 

               A     :وازل خامًش کىىدٌ را بٍ طرف قاعدٌ آتص بگیرید. : َدف 

                    S  :: دستٍ کپسًل را فطار دَید تا محتًیات کپسًل خارج گردد. فطبر دادن 

                    S : : را خامًش کىید.  وازل خامًش کىىدٌ را بر ريی آتص گرفتٍ يبٍ صًرت جاريیی حریق  جبرية وزدن 

 

 

 
 

 

 

 مدیریت بهداشت محیط و حرفه ای            معاونت بهداشت و تضمین کیفیت                                      
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