
                                                                                                           

 

تِ گضاسش سٍاتط عوَهی ساصهاى آتص ًطاًی ٍ خذهات ایوٌی ضْشداسی تْطْش ، حسیي سشاجی هذیشعاهل ساصهاى تا اضاسُ 

تِ ضشٍع فػل سشها ٍ افضایص استفادُ ضْشًٍذاى اص ٍسایل گاصسَص ٍ گشهایطی، جْت جلَگیشی اص حَادث گاص گشفتگی 

 ،حشیق ٍ اًفجاس، ضْشًٍذاى سا تِ سعایت هسائل ایوٌی دس خػَظ ًػة ٍ استفادُ اص ٍسایل گشهایطی تَغیِ ًوَد

: ٍی تا تیاى ایٌکِ هشگ خاهَش دس فػل صهستاى تا کن تَجْی تِ هسائل ایوٌی دس کویي هشدم است، خاطش ًطاى کشد

هتاسفاًِ تِ دلیل عذم تَجِ تِ هسائل ایوٌی دس خػَظ ساُ اًذاصی ٍسایل گشهایطی هاًٌذ تخاسی گاصی ضاّذ حَادث ٍ 

تَاى اص تشٍص آًْا جلَگیشی ًوَد؛  تاضین کِ تا سعایت اغَل ایوٌی هی آتص سَصی ّای ًاگَاسی هی

 :ایطاى دس اداهِ ضْشًٍذاى سا تِ سعایت ًکات ایوٌی ریل تَغیِ ًوَدًذ

ِ ی گشهاصا ٍ ًػة دسست دٍدکص تِ  -1 قثل اص سٍضي کشدى تخاسی، اص تویضی، تاص تَدى هسیش دٍدکص اص پطت تام تا ٍسیل

 .تخاسی اطویٌاى حاغل کٌیذ

ِ ی هٌتْی تِ فضای تاص، تایذ تِ کالّک هجْض ضًَذ تا اص افتادى اجسام تِ داخل آى ّا ٍ  -2 دٍدکص ّا دس ًاحی

 .ّوچٌیي کَساى َّا هػَى تاضٌذ

ِ ی گشهاصا ٍ ّن چٌیي دس فضای تاص، تایذ تا جایی کِ اهکاى داسد، تِ  -3 ِ ی اتػال تِ ٍسیل دٍدکص ّا دس ًاحی

 .غَست هٌسجن ٍ تذٍى پیچ ٍ خن ًػة ضًَذ

ُ ّا ٍ سایش اجسام قاتل اضتعال خَدداسی  -4 ضْشًٍذاى تایذ اص ًػة ٍسایل گشهاصا هاًٌذ تخاسی،  دس کٌاس پشد

 .کٌٌذ

ِ ی سیستن  -5 ِ خػَظ دس ًاحی قثل اص ًػة تخاسی تایذ ًسثت تِ سشٍیس ٍ سفع ًقع ّای احتوالی آى ت

 .سَخت سساًی دستگاُ، اقذام ضَد

 ساًتیوتش ٍ تا تست ّای فلضی جْت ًػة تِ ضیش گاص ٍ تخاسی استفادُ 120اص ضلٌگ ّای استاًذاسد تِ طَل  -6

 .ًوایٌذ

 .تا استفادُ اص کف غاتَى اصعذم ًطت گاص دساتػاالت اطویٌاى حاغل ًوایٌذ -7

 .تایذ اص گاصسَص کشدى تخاسی ّا ٍ آب گشهکي ّای ًفتی ٍ دیگش ٍسایل گشهاصا خَدداسی ضَد -8

تخاسی ّای ًفتی تایذ سٍی سیٌی هخػَظ قشاس دادُ ضًَذ تا دس غَست ًطت احتوالی ًفت، هحیط آلَدُ  -9

 .ًطَد

ُ ّا سا ًثایذ تست ٍ تایذ هسیشی سا تشای ٍسٍد َّای تاصُ تِ هحیط،  دس صهاى استفادُ اص تخاسی -10 ، دسب ّا ٍ پٌجش

ِ ضذُ تَسط ٍسیلِ، جایگضیي ضَد ِ داضت تا اکسیژى سَخت  .تاص ًگ

 توصیه های ایمنی سازمان آتش نشا نی در فصل سرما



 

 

 

 .اص ًػة آب گشهکي دس حوام  تایذ خَدداسی ضَد   -11

ٍ دیگش ٍسایل هاًٌذ چشاغ خَساکی پضی ًفتی ٍ گاصی تشای  (تا ّش ًَع سَخت)ضْشًٍذاى ًثایذ اص تخاسی     -12

 .گشم کشدى حوام استفادُ ًوایٌذ

ُ ساصی ًفت، ًثایذ دس ًضدیکی هٌاتع حشاستی ٍ ٍسایل حشاستضا قشاس گیشًذ   -13  .هخاصى رخیش

ُ ی سَخت، تایذ تا جایی کِ اهکاى داسد اص هحیط صًذگی ٍ اسکاى ساکٌاى دٍس    -14 هحل استقشاس هٌاتع رخیش

 .تاضذ ٍ دس هسیش ٍسٍد ٍ خشٍج افشاد ًثاضٌذ

دس هکاى ّایی کِ اص ٍسایل گاصسَص استفادُ هی ضَد ،جْت تاالتشدى ضشیة ایوٌی هحل،اص سٌسَسّای    -15

 .ًطت گاص طثیعی ٍ گاص کشتي هٌَاکسیذ دس هٌضل استفادُ ًواییذ

 دیگش ٍ ضیلٌگ سساًی، سَخت سیستن دس ًقع ضاّذ گزضتِ، ّای سال دس ضْشًٍذاى کِ غَستی   دس -16

 ٍقَع ضاّذ تا کٌٌذ اقذام ّا ًقع ایي سفع تِ ًسثت تش سشیع چِ ّش اًذ، تَدُ گشهاصا ٍسایل ٍ ّای تخاسی قسوت

 .ًثاضین ًاگَاس حَادث

 


