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 هنگام گیر کردن در آسانسور چه باید کرد؟

 :مقدمه 

 ها و مراکز مختلفجايي شهروندان، به طور گسترده در ساختماناي جهت تسهيل در امر جابهامروزه آسانسور به عنوان وسيله

سازي آسانسورها، هر از چندي شاهد رخدادهاي شود. با وجود اقدامات انجام شده جهت ايمندر سراسر دنيا استفاده مي

اعث ترين مواردي که بشود. يکي از رايجمه به استفاده کنندگان از اين وسيله ميناگواري هستيم که منجر به وارد آمدن صد

ند خارج اکنند از آسانسورهايي که به هر دليل از حرکت ايستادهشود، زماني است که مسافران سعي ميآسيب ديدن افراد مي

اند که با آموزش همگاني در زمينه استفاده ايمن هاي مختلفي به وجود آمدهشوند. از اين رو در بسياري از نقاط دنيا سازمان

رساني و باال بردن آگاهي عمومي سعي در پيشگيري از اين وقوع حوادث اين هاي اطالعو صحيح از آسانسور از طريق برنامه

 چنيني دارند.

بر ن زمينه در نشريات معتبا افزايش ضريب نفوذ کاربرد آسانسور در ايران، بر آن شدم تا از طريق ترجمه مقاالتي که در اي

وطنان عزيزمان نسبت به مقوله ايمني آسانسور بردارم. در اين اند، گامي کوچک در افزايش آگاهي همجهاني منتشر شده

ترين نکاتي را که هنگام از کار افتادن آسانسور بايستي رعايت شود راستا، مطلبي انتخاب شده است که با زباني ساده مهم

جا است که اين مقاله بنا به درخواست يکي همان طور که در ادامه خواهيد ديد، اهميت چنين نکاتي تا آندهد. توضيح مي

 از خوانندگان مجله منبع تدوين و در اختيار عموم قرار گرفته است. 

*************** 

، يحي نوساز گير کرده بودتفر-اي که سعي داشت از آسانسوري که بين طبقات يک مرکز تجاريساله 52دوشنبه شب مرد »

تل سيا -گزارش تلويزيون کومو -سخنگوي آتش نشاني « خارج شود، در چاه آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

 5222 فوريه 52 –

« گشتند خارج شود، قطع شد.صبح امروز پاهاي مردي که سعي داشت از آسانسور حامل گروهي که از يک مهماني بازمي»

 5222 مي 52 –الين روزنامه نيويورک پست نسخه آن

خواست از آسانسوري که بين اي که در اردوي تيم فوتبالي در دانشگاه آرکانزاس حضور داشت؛ زماني که ميساله 71پسر »

 5222 ژوئن 57 –اخبار صبحگاهي « طبقات ساختمان دانشکده گير کرده بود خارج شود، گير افتاد.

در مقام معمار، مالک ساختمان، مشاور فني آسانسور، مهندس، بازرس و مسافر؛ عناويني مانند آن چه در باال آمد توجه ما را 

کنيم. ما زندگي خود را صرف طراحي، نصب و بازرسي آسانسور به خود جلب مي کند. ما هر روز از آسانسورها استفاده مي
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ت که مردم در آسانسور گير بيافتند، دردآورتر وقتي کنيم. اتفاق جالبي نيسيا قطعات آن مي

 است فردي که سعي دارد به تنهايي از آسانسور خارج شود، آسيب ببيند.

مجله دنياي آسانسور، يکي از خوانندگان پيشنهاد کرد تا مقاله راهنمايي نوشته شود تا به مديران  5222در شماره آوريل 

هايي اند چکار کنند. او پيشنهاد کرد مقاله شامل آمار و نمونهآسانسور گير افتاده ساختمان و مستاجرها بياموزد وقتي در

چنين براي تأکيد بر اين نکته باشد که ترک کردن کابين آسانسور ممکن است نتايج وخيمي را به دنبال داشته باشد و هم

 پروتکلي را 

باال به آن اشاره شد، کافي بود تا درخواست اين خواننده  توصيه کند تا شايد اين مشکل حل شود. اين سه حادثه اخير که در

 اجابت و اين مقاله تهيه شود.

 

 درک مسأله

 آسانسور به سه دليل عمده از کار مي افتد:

 قطع برق ساختمان -7

 استفاده نادرست مسافر از آسانسور -5

 نقص مکانيکي و الکتريکي -3

طع شود، گاهي تا چند روز و در موارد بسيار نادر قطع برق ممکن است برق ممکن است براي چند دقيقه يا چند ساعت ق

 ها طول بکشد. داليل قطع برق عبارتند از:هفته

 (برق و رعد مانند) الکتريکي هايطوفان اثر در يا برق شرکت سوي از دهي سرويس در نابهنجاري ●

 ترانسفورماتوري را از خط خارج کند. و کند برخورد رسانيبرق تير با اينقليه وسيله مثال تصادفات، ●

 انانسي خبرگزاري. )ساخت مواجه نوبتي خاموشي تجربه با را کاليفرنيا که 5227 سال انرژي کمبود مشابه انرژي، کمبود ●

 (5227 مارس 71 -

 انميشيگ ديترويت و شمال در تورنتو شرق، در نيويورک بين را برق جريان که 5223 سال خاموشي مشابه انساني، خطاي ●

 (5223 آگوست 72 - ان انسي خبرگزاري. )کرد قطع غرب در
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 خبرگزاري) 5222 سال در کاترينا گرباد از ناشي مدت طوالني برق قطع مشابه طبيعي، بالياي ●

 (5222آگوست  51 – نيوز فاکس

هاي مکانيکي يا الکتريکي آسانسور را دستکاري کنند. مواردي دهد که مسافران سيستماستفاده نادرست انساني زماني رخ مي

هم چون سوار شدن بيش از حد ظرفيت، باز کردن درها با توسل به زور، نگه داشتن آسانسور و استفاده از زنگ اعالم خطر 

( از اين دسته است. استفاده نادرست از آسانسور تهديدي جدي براي امنيت مسافران به حساب )به جز در مواقع اضطراري

 آيد.مي

توان با نقص فني يک خودرو مقايسه کرد. تفاوت اين جا است که وقتي نقايص مکانيکي و الکتريکي يک آسانسور را مي

 مسافران خودرو بيشتر است.کند، احتمال گير افتادن مسافران آسانسور نسبت به نقايص بروز مي

 

 

 : اقدامات مناسب                                        

توانند به سالمت از آسانسور خارج شوند. بيرون پريدن يا باال رفتن از آسانسور به شدت کنند ميبسياري از مردم گمان مي

غير عاقالنه است. بسيار از حوادث در حوزه آسانسور نتيجه زماني است که مردم تالش مي کنند خودشان از آسانسور خارج 

 شوند. 

ها وصيهاند اين تکه در اين صنعت مشغول به کار هستند، به افرادي که در آسانسور مانده متخصصان آسانسور و افراد ديگري

 کنند:را مي

 .هستيد امان در شما. است ايمن و کندنمي آزاد سقوط آسانسور. بمانيد آسانسور در ●

 نند. درها به دليلي بسته هستند.ک باز را درها انداختن اهرم با نبايستي آسانسور مسافران. داريد نگه کابين در را مردم ●

 توسل به اهرم براي باز کردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن مسافران شود.

 .شودنمي تمام شما اکسيژن. نيست ايزوله هوا جريان برابر در آسانسور کابين. نباشيد هوا نگران ●

تي اگر کند. حشنايي اکثر آسانسورها هنگام توقف آسانسور همچنان کار ميرو سيستم. نباشيد تاريکي در ماندن نگران ●

 جريان برق قطع شود، بسياري از آسانسورها مجهز به سيستم باتري پشتيبان براي تأمين روشنايي اضطراري هستند.
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 .داريد نگه آرام را ديگران کنيد سعي. باشيد صبور و خونسرد ●

 

 هستند تماس بگيريد. آسانسور از خارج که افرادي با ●

 .بگيريد فاصله هاآن از نجات، تيم توسط آسانسور درهاي شدن باز هنگام ●

 .خوردنمي هم به تانتعادل کند حرکت دوباره آسانسور وقتي کار اين با. بنشينيد زمين روي ●

 ه است:راهنما آمد 7.7براي مواقع اضطراري آشنا هستيم. در بخش  ASME A17.4اکثر ما با راهنماي 

شود هرگونه عمليات نجات مسافران از داخل کابين آسانسور تحت نظارت مستقيم پرسنل آسانسور انجام شود، توصيه مي»

چرا که اين افراد به واسطه تجربه و تخصص خود، تدبير الزم براي فائق آمدن بر خطرات پيچيده احتمالي را دارا هستند... 

« د...انکه به دقت انتخاب شده و آموزش ديدهفران بايستي توسط پرسنلي انجام در شرايط اضطراري، عمليات نجات مسا

 . )تأکيد توسط نويسنده اضافه شده است.(
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بخشي از نقل قول باال جهت تأکيد بر نکاتي چند ايرانيک شده است. سازندگان آسانسور سعي 

براي کاربر باشد و در به دست آوردن اطمينان حمل دارند آسانسورهايي را طراحي کنند و بسازند که به راحتي قابل استفاده 

مراه تواند گو نقل عمومي موفق عمل کند. سادگي بيش از حد فشردن يک دکمه و فراخواني آسانسور به طبقه مورد نظر مي

 کننده باشد. منطق سيستم کنترلي، عملکرد

ط پرسنل واجد شرايطي انجام شود که به دقت توس بايدو مکانيک آسانسور به غايت پيچيده است. عمليات نجات مسافران  

جايي براي تفسيرهاي شخصي باقي نگذاشته است. مسافراني  ASME A17.4اند. دستورالعمل انتخاب شده و آموزش ديده

 راند و صالحيت الزم را ندارند، نبايد سعي کنند از آسانسور خارج شوند يا به افرادي که در آسانسور گيکه در آسانسور مانده

 اند کمک کنند تا بيرون بيايند. افتاده

 

 برقراری ارتباط: کلید حل مشکل

 تواند به نحو مقتضي با افراد بيرون آسانسور ارتباط برقرار کند:ببينيم کسي که در آسانسور گير کرده است چطور مي

 آسانسور خطر زنگ از استفاده ●

 ر کابيند شده تعبيه اضطراري هايموقعيت تلفن از استفاده ●

 آسانسور در به کوبيدن و زدن فرياد موثر و قديمي روش ●

 همراه تلفن از استفاده ●

دهد که آسانسور در جايي از ساختمان گير دهد و تنها نشان ميزنگ خطر اطالعات اندکي را به افراد بيرون آسانسور مي

شود. اي وصل ميکرده است و کسي داخل آن است. با تلفن اضطراري استفاده کننده آسانسور به شخص آموزش ديده و خبره

أثير داد و فرياد و مشت زدن به در آسانسور را دست کم بگيريد. مسئول اگر به دليلي تلفن اضطراي کار نکند، نبايد ت

دهد، ابزار بسيار موثري خواهد ساختمان ممکن است از نزديکي آسانسور رد شود و بشنود. هنگامي که تلفن همراه آنتن مي

 بود.

ان، شماره آسانسور )اغلب روي به مجرد اين که ارتباط شفاهي برقرار شد، کسي که در آسانسور است بايستي نام ساختم

اي که آسانسور در آن گير کرده است )اگر صفحه فرمان باالي کليدها يا داخل در کنار تلفن نوشته شده است(، شماره طبقه
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اند )شامل نيازهاي پزشکي يا شرايط اي از مشکل، تعداد و شرايط کساني که در آسانسور ماندهمشخص باشد(، شرح خالصه

 هر گونه اطالعات مفيد ديگر را به اطالع مسئول امر برساند.اضطراري( و 

اند که نسبت به فرستادن پرسنل مناسب هاي اضطراري آموزش ديدهمسئوالن جوابگويي تماس

و باصالحيت اقدام کنند. به هر حال، زماني که برقراري تماس تلفني اضطراري امکان پذير نباشد و کسي که بيرون از آسانسور 

 توانند به فردي کهگيرد، سرنشينان آسانسور ميواسطه فرياد زدن يا از طريق تلفن همراه در جريان امر قرار مياست به 

 دهد کمک کنند تا با افراد مناسب تماس بگيرد.پاسخ مي

ن الطفا کمک خبر کنيد. ما در آسانسور در طبقه چهاردهم فالن ساختم»تواند به اين صورت باشد: يک تقاضاي مفيد مي

است. پنج نفر هستيم و حال همه خوب است. لطفا با مدير ساختمان تماس بگيريد  75-ايم. شماره آسانسور الفگير افتاده

 «تا شرکت سازنده آسانسور را خبر کند.

برد، از کسي که پاسخگو است بخواهيد اگر مورد اضطراري پيش آمده باشد، مثال يکي از مسافران از بيماري قلبي رنج مي

کنيد، در شرايط اضطراري سرنشينان آسانسور بايد الفاصله با اورژانس تماس بگيرد. وقتي که از تلفن همراه استفاده ميب

کنيد، خودشان مستقيما با اورژانس تماس بگيرند. )دقت داشته باشيد وقتي از تلفن همراه براي تماس با اورژانس استفاده مي

جزييات محل خودش را اطالع دهد، چرا که اپراتور اورژانس از يک خط تلفن عادي  تماس گيرنده بايد تا حد ممکن با ذکر

تواند محل شما را تشخيص دهد.( در موارد غير اضطراري، شرکت آسانسور از موثرترين کند و نمييا شبکه محلي استفاده مي

 امر قرار داده شود.راه براي فائق آمدن بر اين وضعيت آگاه است و بايستي پيش از ديگران در جريان 

 

 مدیران ساختمان بایستی کنش و واکنش داشته باشند

توانند با پرسيدن درباره اطالعاتي که در باال آمد و برقراري تماس با پرسنل مناسب و مديران ساختمان و عموم مردم مي

 مدير ساختمان بايستي تمامياند کمک کنند تا از پس مشکل برآيند. واجد شرايط به کساني که در آسانسور گير کرده

اطالعات بايستي را در اختيار شرکت سازنده آسانسور )در موارد غير اضطراري( يا اورژانس )در موارد اضطراري( قرار دهد. 

بيشتر مديران ساختمان صالحيت اين را ندارند به مسافران کمک کنند تا به سالمت از آسانسور خارج شوند. هم مسافراني 

اند و هم مديران ساختمان بايد منتظر افراد واجد شرايط و آموزش ديده بمانند. وقتي که همه منتظر هستند، دهکه گير افتا

ها اطمينان دهند که کمک در ها را آرام نگه دارند و به آنمديران ساختمان بايد با مسافران گير افتاده در ارتباط باشند، آن

 راه است. اين وظيفه بسيار خطيري است.

پرسنل مسئول در ساختمان بايد فوراً با سرنشينان کابين »کند که: بيان مي ASME A17.4از دستورالعمل  7.3.7ش بخ

ها در جريان است...، از آنجايي که درها شان امن است، اقدامات براي نجات آنها اطالع دهند که جايتماس بگيرند و به آن
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 براي اين که از آرامش و« خودداري کنند.ممکن است باز شوند بايد از درها فاصله الزم را بگيرند و بايد از سيگار کشيدن 

 ها حفظ شود.راحتي مسافران مطمئن شوند، الزم است که ارتباط با آن

 

 

 

 توانند انجام دهنداقدامات دیگری که مدیران ساختمان می

خ قطع برق ر توانند اقدامات زير را براي پيشگيري موارد از کار افتادن آسانسور که در اثرصاحبان و مديران ساختمان مي

 دهد انجام دهند:مي

 .آسانسور برای اضطراری برق تأمین منظور به ژنراتور یک از استفاده ●

هاي يستمهاي تلفن، سهاي روشنايي، سيستمرساني آسانسور جهت تأمين برق سيستمتواند در کنار سيستم برقژنراتور مي

 ند، به کار رود.اي که نيازمند برق دائمي هستکامپيوتري و تجهيزات ويژه

 

 


