طثمِ تٌذی حزیك تزاعاط اعتاًذارد

همذهِ:

آهزیىا (:) NFPA

آتؼ ػثارت اس یه عزی ػولیات ؽیویایی ٍ
اوغیذاعیَى عزیغ حزارت سای

هَاد لاتل اؽتؼال

(ٍاوٌؾْای اگشٍتزهیه ) اعت .در گذؽتِ آتؼ عَسی
ّای تشرگی در دًیا اتفاق افتادُ وِ تلفات سیادی را در تز
داؽتِ اعت  .تطَر هثال در عال  ۱۷۵۶پاًشدُ ّشار خاًِ
در ًیَیَرن در آتؼ عَخت آهار ًؾاى دادُ اعت وِ

اطفاء حزیك

حزیك ّای تشري هؼوَال تزای اٍلیي تار ٍ تذٍى ج یؼ
اگْی هلوَعی تزای عاوٌیي ٍ ؽاغلیي رخ هی دّذ ٍ
ایي در حالی اعت وِ طثك تزرعی ّا حذالل

 ٪۷۵اس

هَارد حزیك لاتل پیؾگیزی هی تاؽذ.

هاّیت حزیك
ٍلَع ّز آتؼ ًیاس تِ سهیٌِ ّای فیشیىی ٍ ؽیویایی
هحل ٍلَع دارد .اصَال ػَاهل هَثز در ایجاد آتؼ عَسی
هتؼذد هی تاؽذ ٍلی تزای ایجاد آتؼ ٍجَد  ۴ػاهل سیز
وِ تِ ّزم آتؼ هؼزٍف اعت ضزٍری اعت ٍ در صَرت

حذف تٌْا یىی اس اًْا اداهِ حزیك هوىي ًیغت:

تهیو کننده :واحد بهداشت حرفو ای

*اوغیضى

تاییدکننده:کمیتو آمىزش بو بیمار

*حرارت

سال تهیو:پاییس 1399
ناظرکیفی:سىپروایسر آمىزش سالمت

*هَاد لاتل اؽتؼال

تاییدکننده علمی :کارشناش شبکو بهداشت

*ٍاوٌؼ سًجیزُ ای

آتؼ عَسی جاهذات یا هَاد خؾه (طثمِ :) A
تِ آتؼ عَسی هَادی گفتِ هی ؽَد وِ تؼذ اس عَختي اس
خَد خاوغتز تالی هی گذارًذ ٍ تا آب ًیش ٍاوٌؼ
ؽیویایی خطزًانی ًذارًذ  .هاًٌذ :چَب ،واغذ ،العتیه،
حثَتات ،غالت ،پالعتیه ،پارچِ ٍ....
تْتزیي رٍػ جْت اطفاء ایي ًَع آتؼ عَسی ّا رٍػ
خٌه وزدى هی تاؽذ.

آتؼ عَسی هایؼات لاتل اؽتؼال (طثمِ :) B
تِ آتؼ عَسی ًاؽی اس هایؼات لاتل اؽتؼال یا جاهذات
لاتل اؽتؼال تثذیل ؽًَذُ تِ هایغ هاًٌذ تٌشیي  ،رٍغي،
لیز،گاسٍئیل ٍ  ....گفتِ هی ؽَد.
تِ هٌظَر اطفاء حزیك هایؼات لاتل اؽتؼال در عطح ون
اس پَدرّای ؽیویایی ،هاعِ خؾه ،پتَی خیظ ٍ در
عطح ٍعیغ اس وف اعتفادُ هی وٌین.

آتؼ عَسی تزق (طثمِ :) C

ًحَُ اعتفادُ اس خاهَػ وٌٌذُ :

در آتؼ عَسی لَاسم ٍ تاعیغات تزلی  ،اٍلیي الذام

*پین را بکشید...

*اّزم تاالیی را فؾار دّیذ...

لطغ جزیاى تزق اعت ،تؼذ اعتفادُ اس خاهَػ وٌٌذُ
هٌاعة تا تَجِ تِ ًَع هَاد عَختي ی جْت اطفا هی
تاؽذ.تایذ تَجِ داؽت اگز لطغ تزق هوىي ًثاؽذ
تْتزیي خاهَػ وٌٌذُ ،دی اوغیذ وزتي

) ٍ (CO2یا

پَدر ؽیویایی خؾه هی تاؽذ.

آتؼ عَسی فلشات لاتل اؽتؼال(طثمِ :) D
تؼضی اس ایي فلشات ػثارتٌذ اس  :عذین ،هٌیشین ،پتاعین،
تارین

*اس ایي طزف تِ آى طزف جارٍب وٌیذ...

تزای اطفاء حزیك فلشات لاتل اؽتؼال ًثایذ اس آب یا وف
اعتفادُ ًوَد سیزا تِ ػلت

ٍاوٌؼ فلشات لاتل اؽتؼال

تا آب ،گاس ّیذرٍصى تَلیذ هی ؽَد وِ ؽذیذا لاتل
اؽتؼال تَدُ ٍ تاػث تؾذیذ حزیك هی گزدد.
تزای اطفاء ایي ًَع حزیك ّا اس هاعِ ّای صذدرصذ
خؾه ٍ پَدر ؽیویایی هخصَؿ ایي فلش اعتفادُ هی
گزدد.

آتؼ طٍسی طثمِ : K
هزتَط تِ رٍغي ّای خَراوی وِ هؼوَال در آؽپشخاًِ ّا
یا رعتَراى ّا هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد.

*لغوت پایِ آتؼ را ّذف تگیزیذ...

