درباره ایمنی حریق صحبت کنید

اف راد بیشرت از  70سال ،چهار تا پنج ب رابر بیشرت از سایرین در معرض خطر مرگ با حریق هستند .شام با چند معیار ساده ،میتوانید خطر
حریق را ب رای اف راد پیری که م راقب شان هستید کم کنید .درباره ایمنی حریق آن گفتگوی مهم را انجام دهید ،خطرهای حریق را در
رسای خودتان شناسایی کنید و درباره کارهایی که ب رای کم کردن خطر حریق میتوانید انجام دهید بحث کنید.

در طول گفتگو درباره خطر حریق ،باید درباره موارد ذیل بحث کنید
•
•
•
•
•

تهیه و آماده کردن غذا و ایمنی حریق در آشپزخانه
استفاده ایمن از وسایل الکرتیکی یا برقی
زنگهای احتیاطی و هشداری و مسیرهای ف رار
نحوه خاموش کردن حریق
شمع ها و سیگار کشیدن







اگر دوست یا خویشاوند هستید ،ما فهرست مهمرتین معیارهای جلوگیری از حریق را آماده کرده ایم.

شام بعنوان دوست یا خویشاوند می توانید در موارد ذیل کمک کنید
•
•
•
•
•
•
•

نصب یک محافظ ب رای اجاق گاز

متیزکردن فلرت در فن استخ راج کننده باالی اجاق گاز
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بررسی و کنرتول این مسئله که هشدار احتیاطی

کنرتول وجود دستگاه خاموش کننده حریق و این مسئله که ساکنان بتوانند از آن استفاده کنند

مطمنئ شدن از این مسئله که ساکنان عادت های سیگارکشدن ایمن و بدون خطر حریق دارند

کنرتول کردن این مسئله که پرده ها ،لباس ها ،روزنامه ها و وسایل خانه در فاصله امنی نسبت به بخاری های دیواری برقی

ق رار داشته باشند

دور انداخنت قندیل یا شمعدان های چندشاخه ،چ راغ های تزیینی خطرناک یا لوسرت و شمعدان های لرزان

شام میتوانید در ویب سایت  sikkerhverdag.noمطالب بیشرتی درباره ایمنی حریق مطالعه کنید.
صحبت درباره ایمنی حریق یکی از بخشهای ( Alt vi kan mot brannمتام تالشها  -علیه حریق) برای جلوگیری از حریق و مجمعی است که تا سال 2020
فعالیت خواهد داشت این ابتکار توسط گروپ هامهنگی ملی برای مجمع حریق ،متشکل از  ،DSBانجمن نروژی مأموران حریق ،انجمن نروژی دودکش پاک
کن ها (( ،Feiermesternes landsforeningمجمع نروژی معلومات حریق (( ،Branninformasjonsforumمسئوالن کنرتول و بازرسی ایمنی الکرتیکی محلی
(( ،DLEاداره ثبت رشکتهای توامنند و ماهر (( ،Sakkyndigeselskapاداره مالیه نروژ و انجمن نروژی جلوگیری از حریق سامان دهی شده است .مدیریت این
گروه توسط  DSBانجام میشود .اداره های محلی حریق ،خدمات پاک کردن دودکش و مسئوالن کنرتول و بازرسی وسایل برق در رستارس کشور مسئول اجرای
این ابتکار در سطح محلی هستند.

م راقب اجاق گاز باشید

اجاق گاز بزرگرتین و مهمرتین علت حریق های خانگی است .ف راموش کردن تابه یا قابلمه روی اجاق گاز و یا خوابیدن موقع پخت و پز
بسیار آسان و شایع است .درباره اهمیت بدون توجه رهاکردن کامجدان ،دیزی ،قابلمه یا دیگچه موقع پخت و پز صحبت کنید.

سعی کنید موقعیت هایی را شناسایی کنید که بیشرتی خطرها را ایجاد میکنند .آیا میتوانید راه حل و جایگزینی را بجای استفاده از
اجاق گاز پیشنهاد دهید؟ همچنین کنرتول کنید که محافظ اجاق گاز نصب شده باشد .وقتی یکی از حلقه ها بیش از حد داغ شود،
محافظ اجاق گاز بصورت خودکار اجاق را خاموش میکند .از خشک جوشیدن یا بیش از حد داغ شدن دیگچه یا قابلمه جلوگیری میکند
و همچنین سایر موقعیتهای خطرناکی را که باعث حریق شوند متوقف میکند.
دستکشهای اجاق گاز ،حوله یا پارچه ظرفشویی ،روزنامه ها و سایر چیزهای نزدیک اجاق گاز میتوانند رسیع حریق کنند و این شعله
ها برسعت در خانه پخش خواهد شد .شعله هایی که به یک فن استخ راج کننده چرب برسند خیلی رسیعرت پخش خواهند شد .درباره
متیز و مرتب کردن بخشهای اط راف اجاق گاز صحبت کنید.
آیا میتوانید جاهای جایگزین دیگری را ب رای نگهداری آنها بجز اجاق گاز پیدا کنید؟ بهرت است اعضای خانواده و دوستان به نوبت فن
استخ راج کننده را کنرتول کنند و در صورت نیاز آن را متیز کنند.

وسایل برقی و الکرتیکی را کنرتول کنید

اجاق گاز مقرص و علت اصلی حریق است ،اما سایر وسایل برقی و الکرتیکی نیز در صورت استفاده نادرست و اشتباه باعث حریق
میشوند .کنرتول کنید که ساکنان از بخاریهای برقی و سایر وسایل الکرتیکی بصورت امن استفاده میکنند یا خی ر .بخاریهای دیواری
برقی و رادیاتورهای الکرتیکی که گردوخاک روی آنها نشسته یا خاکی میشوند نیز ب راحتی حریق میکنند.

وسایلی که از برق زادی (بیش از  1کیلووات) استفاده میکنند نباید از طریق کبلهای گسرتش به برق وصل شوند .کبلهای گسرتش ممکن
است بار زیادی داشته باشند و به این ترتیب وسایل بسیار داغ میشوند و همین باعث حریق میشود.

به هشدار احتیاطی دود گوش دهید

یک هشدار زودهنگام شانس فرد ب رای به موقع بیرون رفنت از خانه را زیاد میکند .کنرتول کنید که خانه هشدارهای احتیاطی دود داشته
باشند و آنها بخوبی کار کنند .تست کنید تا مطمنئ شوید که ساکنان صدای هشدار احتیاطی دود را حتی از داخل اتاق خواب بشنوند.
حت امً ماهی یکبار هشدار احتیاطی دود را تست کنید و باتری آن را سالی یکبار عوض کنید.
همچنین درباره نحوه خروج از منزل بعد از خاموش شدن زنگ هشدار احتیاطی دود نیز صحبت کنید .ایده خوبی است که یک متري ن
اطفاء حري ق انجام دهید ،کار نیکو کردن از پر کردن است ،مترین بسیار مفید است مخصوص اً ب رای رشایط اضط راری.

آیا ساکنان میتوانند خاموش کننده حریق را بلند کنند؟

وقتی متوجه حریق شوند باید چه کار کنند؟ برنامه ریزی ب رای این کار و بحث درباره آن ،برخورد با این موقعیت را در رشایط واقعی
آسانرت میکند .کنرتول کنید که دستگاه خاموش کننده حریق در خانه باشد و ساکنان بتوانند از آن استفاده کنند .هر خانه باید یک
خاموش کننده به شکل لوله اطفاء حریق یا خاموش کننده حریق خانگی داشته باشد .اگر خاموش کننده حریق بیش از حد سنگین
وزن است ،ارائه یک وسیله اضافی دیگر مثل پتوی اطفاء حریق یا خاموش کننده حریق ایروسل را نیز مدنظر داشته باشید .اما یادتان
باشد که مهمرتین مسئله ب رای آنها این است که به موقع از خانه خارج شوند.

از شعله های حریق دوری کنید

بسیاری از شمعدانها ،لوسرتها و چ راغهای تزیینی ب رای شمع ساخته شده اند ،اما ب راحتی به حریق های بزرگ تبدیل م یشوند .درباره
خطرهای شمع ،مخصوصا وقتی با سایر چیزهایی که حریق میکنند ترکیب میشود ،صحبت کنید .جایگزین ایمن و بدون خطر حریق
زیادی بجای شمع وجود دارد مثل استفاده از چ راغهای میزی باتری خور.

م راقب سیگارت های روشن باشید

سیگارت های روشن یکی از خطرهای بزرگ حریق هستند .اگر اف راد پیری را میشناسید که سیگار میکشند ،از آنها بپرسید وقتی خانه
هستند چطور و چه زمانی سیگار میکشند .شاید بتوانند ب رای کم کردن خطر حریق کارهایی را انجام دهند .مث الً در فضای باز و اتاق
خواب سیگار کشیدن بسیار با هم فرق دارند .یک پتوی اطفاء حریق نیز میتواند خطر حریق ایجادشده توسط سیگار را کم کند.

دی سی بی ،اکترب 2015

