
 یآتش سوز&  در برابر یمنیا
 

 را که ین است که خطراتی کند ای حفظ می که شما و خانه شما را از خطر آتش سوزین کاریمؤثرتر
 از ی ناشیشصت و پنج درصد مرگها. دی کرده و آنها را برطرف کنیی شود شناسای میمنجر به آتش سوز

هنگام وقوع آتش .  ندارندیآتش خانگ/ دهد که هشدار دودی رخ میی در خانه های خانگیآتش سوز
 تواند ین شده باشد می و برنامه فرار از آتش که مرتبًا تمریآتش خانگ/هشدار دود،  در خانهیسوز
 . شما را نجات دهدیزندگ

  در خانهی از آتش سوزیریجلوگ

 و ی شود مانند بخاری که گرم میزیرند حداقل سه فوت دور از هرچی گی را که آتش میالماق •
  .دیاجاق گاز قرار ده

  .دیگار نکشیهرگز در رختخواب س •
د و آنها را دور از دسترس قرار یت و فندک مرتبًا با بچه ها صحبت کنیکبر، درباره خطرات آتش •

  .دیده
  .دی قابل حمل را خاموش کنیهایبخار، دید بخوابیواه خیا مید ی شوی از اتاق خارج میوقت •
 ی مدت زمان کوتاهی برایاگر حت. دیدر آشپزخانه بمان، دی کنیا برشته میکباب ،  سرخیی غذایوقت •

  .دیگاز را خاموش کن، دی کنیآشپرخانه را ترک م

 دین کنی را در خانه تمری در برابر آتش سوزیمنی ایروشها

هر . دیداخل اتاق خواب و خارج از محل خواب قرار ده، مام طبقات خانهآتش را در ت/هشدار دود •
  .دیض کنیکبار تعوی ی آنها را حداقل سالید و باتریماه آنها را امتحان کن

 در تمام طبقات خانه و خارج از محل خواب نصب ی مرکزیدکربن را در مکانهایهشدار مونواکس •
آتش را از / هشدار دودیصدا. ستیآتش ن/ دودن هشداریگزید کربن جایهشدار مونواکس. دیکن

 . دیص دهیدکربن تشخی هشدار مونواکسیصدا
د نحوه استفاده را یاز مرکز مهار آتش بخواه. دیا چند آتش خاموش کن در خانه داشته باشیک ی •

  .به شما آموزش دهد
  .دیک را در خانه نصب کنیستم آب پاش اتوماتیس •
  .دین کنی دوبار تمرید و حداقل سالیان بگذاری خانواده در میاعضاز از آتش را با تمام ی گریراهها •

 یدر زمان آتش سوز

  .دیز را انجام دهیبرنامه گر •
 به سالمت از یا وقتی "دیریتماس بگ "9-1-1به  و "دیرون بمانیب", "دیرون برویب"د یاد داشته باشیبه  •

 .دیری تماس بگید با شماره تلفن اورژانس محلیساختمان خارج شد

 


