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پالن فرار از حریق منزل
در صورت حریق شدن منزل تان باید بدانید که چطور بسرعت و 

مصؤنانه آنرا ترک کنید.

 تمام اعضای خانواده ای تان باید 
 راجع به طریقه ترک کردن منزل 
 باهمدیگر صحبت کنند. یک پالن 

 ترک منزل را مبنی بر طرز 
 کمک نمودن به اشخاص مسن و 

اطفال ترتیب کنید.
اطمینان حاصل کنید هر فرد خانواده نکات ذیل را بدانند:

•  در صورت امکان، دو طریقه مختلف ترک کردن هر اتاقی که 
اشخاص در آن خواب می کنند

 •  محل تجمع بعد از 
 ترک کردن منزل –

  بطور مثال جمع شدن 
 در نزدیک صندوق 

 پستی ممکن است یک 
محل مناسبی باشد

•  طریقه خزیدن روی زمین هنگام موجودیت دود
•  طریقه بازکردن قفل دروازه ها و کلکین ها زمانیکه در خانه هستید، 

کلید ها را در داخل قفل های زبانه دار که صرف با کلید باز می 
شوند، بگذارید و قلفک هائیکه به آسانی باز می شوند روی دروازه 

ها و جالی های سیمی محافظتی نصب کنید 
 •  بعد از "بیرون رفتن در همانجا 

 باقی بمانید" با استفاده از موبایل 
 یا تیلفون همسایه به شماره 000 

زنگ بزنید
 •  یک شخص را نزدیک سرک توظیف 

کنید تا اطفائیه را مالقات کند.
این پالن فرار حریق منزل را با اعضای خانواده ای تان تمرین کنید.

کمک اولیه برای 
سوختگی

با جاری کردن آب سرد محل 
سوختگی را سرد ساخته و 

درد آنرا کاهش دهید.
آب ریختن را برای مدت 20 

دقیقه دوام دهید.
روغن، مسکه، یخ یا کریم ها را 

روی محل سوختگی نزنید.

برای هدایات بیشتر
برای کسب معلومات و رهنمایی بیشتر در رابطه به مصؤنیت حریق 

منزل، با MFS )اداره مقاومت و حفاظت جامعه( تماس بگیرید.
تیلفون: 3611 8204

زنگ زنندگان نواحی دوردست: 637 737 1300
www.mfs.sa.gov.au :ویب سایت

 samfscommunitysafety@sa.gov.au :ایمیل

اشخاص دچار اختالل شنوایی یا گفتاری؟ می توانند با ما از طریق 
National Relay Service تماس بگیرند

133 677 TTY

گزینه های دیگر تماس گرفتن در ویب سایت 
 ذیل موجود است

www.relayservice.gov.au

حالت اضطراری

برای 000 زنگ بزنید
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زنگ خطر دود
هر خانه باید دارای یک دستگاه زنگ خطر دود فعال باشد. 

با اعالم نمودن زودهنگام حریق، زنگ خطر دود شما را 
کمک می کند تا مصؤنانه محل را ترک کنید.

آزمایش
 فعال بودن زنگ خطر دود را 

 ماهانه امتحان کنید. دکمه امتحان 
 را فشار دهید و زنگ خطر دود 

باید صدا دهد. 

بطری ها
زنگ های خطر دود ممکن است با بطری 
های غیرقابل تعویض که 10 سال کار می 

کنند یا بطری های قابل تعویض و یا دستگاه 
های سیم پیچی شده )240 ولت( با بطری 

های پشتیبان قابل تعویض مجهز باشند. 
همه بطری های قابل تعویض زنگ خطر 

دود باید سالیانه تبدیل شوند. در زمان تغیر 
ساعت تان )افزودن یکساعت در تابستان(، 

بطری های زنگ خطر دود تانرا تبدیل کنید.

پاک کاری
هر شش ماه یکبار زنگ خطر حریق تانرا با ماشین جاروی برقی 

پاک کنید.

تبدیلی
 زنگ های خطر دود طوری تولید 

 شده اند که برای مدت 10 سال 
 کار می کنند.  بعد از گذشت 

 مدت 10 سال باید آنها را 
 تبدیل کرد. زنگ خطر دود 

 کهنه تانرا با زنگ خطر دود دارای 
 سیم پیچی شده، هم پیوند و 

نوری-برقی تبدیل کنید. 
برای کسب معلومات بیشتر راجع به نوع، نمبر و موقعیت زنگ 

خطر دود با MFS تماس بگیرید.

پخت و پز
 یک پتوی ضد حریق و پودر 

 ضدحریق را در آشپزخانه 
 منزل تان نگهدارید. طریقه 

 درست استفاده از آنها را 
 بیاموزید. زمانیکه آشپزی 
 می کنید، هیچوقت دیگ 

 های جوشان را بدون نظارت 
روی منقل نگذارید. در زمان آشپزی با روغن بیشتر مواظب باشید. 

هیچوقت آب را روی حریق روغن یا چربی نه اندازید. از یک 
پتوی ضدحریق، سرپوش دیگ یا پودر ضدحریق برای خاموش 

ساختن آتش استفاده کنید. زمانیکه دیگ روی اجاق است، دسته آنرا 
بطرف داخل حرکت دهید تا دست اطفال به آن نرسد.

شمع ها
 شمع های روشن شده را از 

 اشیای قابل احتراق مانند لباس ها، 
 کتاب ها، سامان های بازی و 

 پرده ها دور نگهدارید. یک 
 شمعدان مناسب را که ته آن 

 هموار باشد، استفاده کنید. 
 اطفال را در یک اتاقی که شمع در

  آن روشن است تنها نگذارید یا خواب ندهید. 
شمع ها را در جاهائیکه حیوانات خانگی بتوانند آنها را چپه کنند، 

نگذارید. 

برق
 بررسی کنید که سیم های برق فرسوده

 یا معیوب نباشند. هیچوقت سیم برق
  را از زیر قالین یا فرش نگذرانید. 

 فرنیچر را باالی سیم برق قرار ندهید.
 فشار برق بیش حد را روی ساکت 
 ها وارد نکنید. از سه ساکته های 

 دارای سویچ اضافه بار کار بگیرید. 
یک فیوز لیکی زمین را نصب کنید.

 SA Metropolitan Fire Service (MFS) اکثر اوقات
به حریق های منازل پاسخ می دهند که طی آنها 

اشخاص در منازل شان جراحات جدی برداشته یا 
حیات شانرا از دست می دهند. اینگونه حادثات 
نباید اتفاق به افتند! منزل تانرا در مقابل حریق 

مصؤن سازید.

گرم کردن
یک جالی حفاظتی را در 

پیشروی بخاری دیواری یا 
آتش باز نصب کنید.

زمانیکه از بخاری یا آتش کار 
می گیرید، اطفال یا حیوانات 

خانگی را همیشه نظارت کنید. 
نل های بخاری و دودکش ها 

را مرتباً پاک کنید.

از بخاری های سیار دارای سویچ اتومات استفاده کنید که در 
وقت چپه شدن خود بخود خاموش می شوند.

 بهتر است که هر نوع 
 اشیای قابل احتراق مانند 

 لباس ها، رختخواب، 
 فرنیچر و پرده ها را دو 

 متر از هر قسمتی از 
 بخاری یا آتش باز دور 

نگهدارید. 


