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نقشه گریز ازحریق خانگی
الزم است که بدانید درصورت وقوع آتش سوزی، چطور به 

سرعت و بی خطراز خانه خارج شوید.

 همه افراد خانه باید درباره نحوه 
 خروج از خانه صحبت کنند. 

 درمورد نحوه کمک به کودکان 
و سالمندان برنامه ریزی کنید. 
 اطمینان حاصل کنید که همه، 

موارد زیر را می دانند:
 •  در صورت امکان دو روش برای خروج از اتاقهایی 

که ممکن است فردی درآنها بخوابد
 •  محل مالقات پس ازخروج- صندوق پست می تواند محل 

مناسبی باشد
 •  درصورت 

 دودگرفتگی، 
 چطورسینه خیز 

برویم
•  قفل در و پنجره ها را چطور باز کنیم. وقتی کسی درخانه است، 

کلیدها را در داخل قفلهای در بگذارید و برای درهای امنیتی و 
هواکشها، چفت وبستی بگذارید که به سرعت بازشوند

•  که وقتی که بیرون رفتید، بیرون بمانید. از تلفن همراه یا تلفن 
همسایه برای تماس با 000 استفاده کنید

 •  که الزم است که یک نفر بیرون 
 در کنار جاده منتظر بماند و با 

آتشنشانها مالقات کند.
 اجرای این نقشه ایمنی دربرابر 

حریق را با افراد خانه خود تمرین کنید.

کمکهای اولیه 
درصورت سوختگی

ازآب سرد و روان برای 
خنک کردن محل سوختگی 
و تسکین درد استفاده کنید.
این کار را برای مدت 20 

دقیقه انجام دهید.
ازروغن، کره، یخ یا 

پماد استفاده نکنید.

برای توضیحات یشتر
برای اطالعات و توضیحات بیشتردرباره ایمنی خانه در برابر 

حریق با اداره ایمنی جامعه MFS تماس بگیرید.
تلفن: 3611 8204

تماس گیرندگان از مناطق روستایی: 637 737 1300
www.mfs.sa.gov.au :تارنما

 samfscommunitysafety@sa.gov.au :پست الکترونیک

دارای ناتوانی گفتاری یا شنوایی هستید؟ 
با ما ازطریق خدمات ارتباط ملی 

تماس بگیرید
133 677 TTY

 سایر روشهای تماس در 
 www.relayservice.gov.au

موجود است.

اورژانس
با 000 تماس بگیرید
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دستگاه هشدار دود
همه خانه ها باید مجهزبه هشداردهنده دود باشند. آنها به شما 

از پیش درباره وقوع آتش سوزی هشدار می دهند تا بتوانید به 
سالمت از آن بگریزید.

آزمایش
 هشداردهنده دود را ماهی یک بار 
 آزمایش کنید. دکمه تست را فشار 
 دهید، در این حالت، هشداردهنده 

دود باید به صدا درآید.

باتریها
 ممکن است درهشداردهنده دود شما، 

باتریهای غیرقابل تعویض به مدت 10 سال 
تعبیه شده باشد یا اینکه ممکن است مجهز به 

باتریهای قابل تعویض بوده یا هشداردهنده 
دود با سیم ضخیم )240 وات( همراه با 
باتریهای پشتیبان و قابل تعویض باشند. 

هرساله الزم است که تمام باتریهای قابل 
تعویض درهشداردهنده های دود، تعویض 

شوند. وقتی که ساعت خود را به جلو و 
عقب می برید، باتریهای هشداردهندهای دود 

را نیزتعویض کنید.

تمیزکاری
هشداردهنده های دود را حداقل هر شش ماه یک بار با برس 

جاروبرقی خود تمیز کنید.

تعویض
 طول عمرهشداردهنده های دود، 

 فقط 10 سال است. الزم است 
 که پس از آن تعویض شوند. 

 هشداردهنده های دود قدیمی تررا 
 با هشداردهنده های دود فتوالکتریک 

 دارای اتصال درونی و سیم ضخیم 
جایگزین کنید.

برای کسب اطالعات بیشتردرباره نوع، تعداد ومحل هشداردهنده 
های دود، با MFS تماس بگیرید.

آشپزی
 درآشپزخانه یک پتو ضد حریق 

 و پودر خاموش کننده آتش 
 نگهداری کنید. یاد بگیرید که 

 از آنها چطور به شکل صحیح 
 استفاده کنید. هیچگاه قابلمه را 
 روی اجاق روشن ترک نکنید. 
 در زمان استفاده از روغن در 

 آشپزی خیلی مراقب باشید. هیچگاه 
روی روغن یا آتش مشتعل آب نریزید. از پتو ضد حریق، در قابلمه 
یا پودر خشک خاموش کننده آتش برای خاموش کردن آتش استفاده 
کنید. دسته ظروف آشپزخانه را داخل کمد جای دهید تا ازدسترس 

کودکان به دور باشند.

شمع
 شمعهای روشن را ازهرچیز 

 قابل اشتعالی مثل البسه، کتاب، 
 اسباب بازی، کاغذ و پرده 

 دورنگهدارید. از یک جا شمعی 
 مناسب با پایه پهن استفاده کنید. 

 کودکان را نباید با یک شمع روشن
  دراتاق خواباند یا تنها گذاشت. 

 از شمعها درجاهایی که ممکن است 
توسط حیوانات خانگی به زمین بیافتند، استفاده نکنید.

برق
 چک کنید که سیمهای برق صدمه 

 نخورده یا پوسیده نشده باشند. هرگز 
 سیم برق را از زیر فرش یا موکت 
 عبورندهید. مبلمان را روی سیمها 
 نگذارید. برد پریز برق را بیش از 

 حد پر نکنید. از یک برد پریز مجهز 
 به سوئیج ایمنی استفاده کنید. از یک 
 جعبه حفاظت در مقابل نشت جریان 

استفاده کنید.

 SA Metropolitan Fire خیلی وقتها پیش می آید که
Service (MFS) برای اطفای حریق منازلی اعزام 

می شود که در آنها افراد جان خود را ازدست 
داده اند یا به شدت زخمی شده اند. لزوما نباید 

این اتفاق بیفتد! خانه خود را دربرابر آتش 
سوزی ایمن کنید.

گرمایش
جلوی آتش باز یک محافظ 

دارای روزنه تعبیه کنید.
الزم است که کودکان و 

حیوانات خانگی درهنگام 
استفاده از بخاریها 

یا برافروختن آتش، 
زیرنظرقراربگیرند. 

دودکشها و لوله 
بخاریها را به طور 

مرتب تمیز کنید. 

 بخاریها و آبگرمکنهای مجهز به 
 سوئیج خودکار را انتخاب کنید که در 

 صورت سرریزشدن، دستگاه 
را خاموش کنند.

 به طور مطلوب دو متر 
 فاصله بین هرچیزی که 
 قابلیت اشتعال دارد از 

 جمله البسه، رختخواب، 
 مبلمان و پرده ها، 

 با هر قسمتی ازبخاریها 
 و آتشهای باز در نظر

 بگیرید.


