
 

هلل الحسیه ن اباعبذا کات ایمنی تُسظ مظادذ ،  (ع)باتُهج هب آغاس ماي محرم َ ایام زعاداری سزَر َ طاالر شهیذا مغالبی را رد خصُص رػایت ن

ُگیزی هب عمل آیذ َس ره گُهن خطر احتمالی جل کایا هب استحضار شما می رطانیم ات اس رب .حسینیً اه َ ت  

.ربای محل تجمغ زعاداران حتماً بایذ معبز خرَج اضطراری ػالَي رب َرَدی اطلی شیپ ینیب شُد-   

.راهٍای خرَج بایذ دارای هرفیت کافی ربای تخلیً همزمان کلیً متصزافن باشذ -    

تجمعی شی رتاکم مانىذ مظادذ، حسینیً اه، نماسخاهن اه هب اسای پنجاي ات سیصذ نفر دَ خرَج دَر  اس هم، اس سیصذ َ یک ات زهار نفر - 
رد فضااهی   خرَجی َ  

 

ُاقض َ قرار دادن سیمٍا رد داکت مخصُص -  .باسدیذ اس سیم کشی اه ، ربنرف نمُدن ن  

رد دذًا خُدداری شُد َ اخذ انشؼابات متؼذد اس یک شیزی ربق  -  رد بُدي َ اس استفادي اس صیُساهی تقُیت شذي َ غیز استانذا ره صیُس ربق بایذ استانذا

.ممنُع می باشذ  

ُاد َ مظالح اقبل اشتؼال-  َات ربقی اس م .امزامی است (...شیدي،فرع،اتبلُ َ)رػایت افطلً مىاسب سیم، اتظاالت َ اد   

.استفادي اس المپ اهی ربق َلتاژ باال َ بذَن حباب َ حفاػ ممنُع می باشذ-   

رد َ طالم بُدن آن اطمیىان حاصل شُد -  .قبل اس استفادي اس َطایل لرماسا اس استانذا  

  

.رتشیب اس زهار نفر چٍار خرَجی شیپ ینیب شُد  خرَجی َهس  



 

کایا استفادي نشُد-  . اس بخاریٍای کارگاهی، بذَن دَدکغ، هیشم سُس، شؼلً رعیان َ بذَن حفاػ َ امثالهم رد داخل ت  

.رد اخذ انشؼاب اس لُهل کشی گاس حتماً اس شیلنگٍای فشار قُی مخصُص َ بست مىاسب استفادي شُد-   

کایا َ حسینیً اهامزامی میباشذ - ر خاهن، آشپشخاهن، حیاط مسجذ ، ت .نصب کپسُل مىاسب رد داخل نماسخاهن، آبذا  

ُار هب گُهن ای هک بظادگی اقبل 150-120رد ارتفاع  (کپسُل)نصب خامُع کنىذي اهی دستی  -   طانتی متزی اس کف رب رَی دی

.رَیت باشذ   

.نصب سیستم اػالم حریك اتُماتیک ربای تمامی فضای مظادذ امزامی میباشذ -   

ُاسم اقبل اشتغال -  قل یک متز افطلً نیب َطایل لرماسا َ ل .امزامی است (...پشتی، فرع، شیچم َ  )رػایت حذا  

رک دیذي شُد-  .رد قسمت طبخ حتماً بایذ مؼارب خرَج سزعی تذا  

سي کافی کپسُلٍای آتغ نشانی سیار مُجُد باشذ َ کارکىان،-  . با نریقً استفادي اس آنٍا آشىا باشىذرد کلیً قسمتٍای هب َسیي محل طبخ غذا حتماً بایذ هب انذا   

ُگیزی شُد-  .اس َرَد کُدکان هب قسمت طبخ غذا جل  

کان مىاسب خارج اس فضای عمُمی رد نظر لرفتً شُد -  ُاد نفتی َ سیلىذراهی گاس م ری م .رد صُرت نیاس هب وگٍذا                                                                                                              

ُاد نفتی َ مایؼات اقبل اشتؼال رد داخل طاله َ محل طبخ غذا خُدداری شُد- ری م .اس وگٍذا  
 



 

َس ره نُع حادهث-   .سزَیض َ تست دَري ای آطانسُر ربای پیشگیزی اس رب

گاي حرارت سا مانىذ - بخاریٍا، سیستم حرارت مركزی َ امثالهم دَدکغ را نظافت َ اس باس بُدن مسیز دَدکغ : قبل اس بهري ربداری اس دست

.اطمیىان حاصل نمادیی  

َسع تىذ باداه  -  ُا رد سمان  همچنیه کُران ه
دَدکغ اه رد انحیً منتهی هب فضای باس بایذ مجهز هب کالٌک باشىذ ات اس افتادن اجظام داخل دَدکغ َ 

.مصُن باشىذ  

ُاد اقبل اشتؼال قرار گیزد َ اس محل کاماًل امه با طاختار غیزاقبل اشتؼال عبُر دادي شُد -  .دَدکغ نبایستی رد مجاَرت شیدي َ م  

کان پُشغ دهی السم را هب کلیً نقاط - ایجاد شبکً آربطانی آتغ نشانی رد مظادذ َ حسینیً اه ضزَری بُدي هک بایستی هب نحُی نراحی َ نصب شُد هک ام

قل ربای مذت سمان پازندي دقیقً رد نظر لرفتً شُد گاي آتغ نشانی محل تعییه َ حذا .داشتً َ هرفیت مخاسن آن با تُهج هب افطلً ایست  

صصیه طالحیت دار قرار گیزد-  متخ
ُاسم الکتزیکی َ َطایل لرماسا مُرد باسرسی  .قبل اس ربلزاری مراسم، شبکً ربق، ل   

کایا بپزهیشیذ -  .اس دَد كردن اسپىذ َ عُد َ امثالهم با استفادي اس سغال َ منقل رد داخل هیئت َ ت   

ُگیزی شُد -  کایا جل .اس استعمال دخانیات رد داخل ت  

رخاهن، محل طبخ غذا امزامی می باشذ-  گاي تهُهی مىاسب رد آبذا .نصب یکذست  



  

َس آتغ سُسی رد اینگُهن امانه مقذص تُصیً می شُد خُنسزدی خُد را حفؼ كردي َ رد ٌَلً اَل نسبت هب خامُع نمُدن -  رد صُرت رب

م َ همزمان نسبت هب مغلغ طاخته طاسمان  حریك رد صُرت َسعت کم، با بسته شیز بخاری َ یا گاسی َ با استفادي اس خامُع کنىذي اقذا

ن لرامی می باشذ اس نریك تلفه َسی آمادي اراهئ خذمت هب شما شهرَنذا ستاد    125    آتغ نشانی َ خذمات ایمنی هک هب صُرت شباهن ر

م نمُدي َ آردص َ مصخظات کامل هب آانن اعالع دهیذ  .فرمانذهی اقذا

ُانیذ با شماري تلفه -  ُارد مذکُر میت ُالی ردباري م  کلیً مذریان، مسئُلیه َ خذهم مظادذ َ حسینیً رد صُرت داشته ره س

َاحذ نظارت َ پیشگیزی طاسمان آتغ نشانی َ خذمات ایمنی شهرداری بهشهر تماص حاصل نمایىذ  
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