
 

 

 چهارشنبه سوری راهنمای پیشگیری از حوادث

1 

 

 ت بیماریهایواحد مدیر -معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 

 یاطالعات یبسته آموزش

 یچهارشنبه سور

از  یشگیریپ یراهنما

 یحوادث چهارشنبه سور



 

 

 چهارشنبه سوری راهنمای پیشگیری از حوادث

2 

 

 ت بیماریهایواحد مدیر -معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 

 سید محسن مهری       تهیه و تنظیم :             

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - غیرواگیر کارشناس بیماریهای                               
 

 

 دکتر سید جمال میرموسوی        : زیر نظر                    
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوارمعاون بهداشتی                                        

 دکتر علیرضا مغیثی                                                 
 معاون فنی دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت                                       

 

 دکتر مریم مسعودیفر        :ی محتوایییراستارو
 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوارمعاون فنی                                        

                                                  

  معصومه افسری                                                 
        وزارت بهداشتریهای غیرواگیر دفتر مدیریت بیماحوادث پیشگیری از کارشناس                                        

 دکتر فاطمه نوده                                                 
 بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مسئول واحد مدیریت                                       

 

   :     با همکاری                

 

 
 

 

:منابع 

 1392، وزارت بهداشت،شب چهارشنبه آخرسال یازحوادث مربوط به آتش باز یناش یها آسیب ثبت و تحلیل یگزارش کشور -

 درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،«یچهارشنبه سور یها چالش» یو اطالعات یبسته آموزش -

 بازدارنده( یو مجازاتها یرات)تعزیقانون مجازات اسالم -

 یروی، ن داریشهر یمنیو خدمات ا ی، سازمان آتش نشان یشکپز یها یتحوادث و فور یریتمرکز مداز  منابع آموزشی ارسال شده -

 سبزوارشهرستان  آموزش و پرورش یریتکل و مد یرهالل احمر و معاونت مد یت، جمع یانتظام

 یروی، نداری شهر یمنیو خدمات ا ی، سازمان آتش نشان یپزشک یها یتحوادث و فور یریتمرکز مد

 سبزوارشهرستان  آموزش و پرورش یریتکل و مد یرهالل احمر و معاونت مد یت، جمع یانتظام



 

 

 چهارشنبه سوری راهنمای پیشگیری از حوادث

3 

 

 ت بیماریهایواحد مدیر -معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 

 

 فهرست مطالب

 

 4 ......................................................................................................................................................................................................... مقدمه 

 6 ................................................................................................................................. رانیا کهن خیتار در یبدعت ، یسور چهارشنبه 

 6 ..................................................................................................................................................................................... جشن نیا تیاهم 

 6 ................................................................................................................................................. یسور چهارشنبه یها سنت و مراسم 

 8 ................................................................................................................. یسور چهارشنبه حوادث از یریشگیپ در آموزش نقش 

 9 ..........................................................................................................................................................................میریبگ یجد را آموزش 

 9 ..................................................................................................................................................... یسوختگ خطر و یسور چهارشنبه 

 9 ..................................................................................................... هیتوص 8 و یسوختگ خطر 

 10 ..................................................................................................................................................... یینایناب خطر و یسور چهارشنبه 

 10 ..................................................................................................... هیتوص 4 و یینایناب خطر 

 11 ........................................................................................................................................................ انفجار خطر و یسور چهارشنبه 

 11 ....................................................................................................... هیتوص 3 و انفجار خطر 

 12 .................................................................................................................................................. گرید یخطرها و یسور چهارشنبه 

 12 .................................................................................................................................................................................... مقررات و نیقوان 

 12 ......................................................................................................................... هیتوص 30 و  یآموزش یها رسانه و آموزش نقش 

 14 ...................................................................................................................................................................... هیتوص 7 و نیوالد نقش 

 16 ............................................................................................................................................. یسور شنبه چهار به مربوط یها امیپ 

 

 



 

 

 چهارشنبه سوری راهنمای پیشگیری از حوادث

4 

 

 ت بیماریهایواحد مدیر -معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

  :مقدمه 

 شیمختصر در نقاط از پ یآتش باز یکگذشته در حد  یاست که در زمان ها یرانیانما ا یمیقد یازسنت ها یکی یچهارشنبه سور

اقوام بود تا به هنگام  ینماب یف یو برطرف نمودن کدورت ها یزندگ یطمح یآن پاک ساز ییو هدف نها یدگرد یشده اجرا م یینتع

 .یرندرا جشن بگ یدو خصومت شروع سال جد یتوز ینهدور از هرگونه ک بهپاک و  ینوروز با دل یدع یدنفرارس

به خود گرفته و تبدیل به بازی های خطرناک با مواد منفجره  یاین شب رنگ دیگر یو زیبا یدر سال های اخیر مراسم سنت متاسفانه

آتش به تجمع جوانان در خیابان ها، آتش زدن فشفشه و منفجر  یخشک و پریدن از رو یو محترقه گردیده است. آتش زدن بوته ها

ه به دنبال داشت یزمانعز ازهموطنان یاریتواند خطرات متعددی را برای بس یشده است که م یلکردن ترقه و پرتاب سیگارت تبد

 باشد.

 یشگروه ) ب یشترینسال قرار دارند و ب 20تا 10یدر گروه سن یچهارشنبه سور یدگاند یبدرصد آس 48که  یدهندها نشان م آمار

ی، آموزان بوده اند ، لذا آسیبهای ناشی از مواد محترقه و منفجره یا آتش افروزی چهارشنبه سور(، دانشدیدگانیبدرصد آس34از 

 ییادر برپ یو سهل انگار یمنیبه نکات ا یتوجه ی)خصوصاً کودکان و نوجوانان( است و هرگونه ب رادتهدیدی جدی برای سالمتی اف

 داشته باشد.  یرا در پ یقابل جبران یرو غ ینسنگ یو مال یجان یها یانتواند ز یم یمراسم چهارشنبه سور

در معرض خطر است.  یمردم و خصوصاً گروهها یسطح آگاه یاز حوادث و اتفاقات، ارتقا یشگیریپ یبرا یاز عوامل ضرور یکی

عوامل مستعدکننده رفتار  یحوادث چهارشنبه سور یرنظ یافراد در مورد هر موضوع ینگرش، اعتقادات و باورها یها،معلومات، آگاه

 ینوز ادهد و از بر ییرتا رفتار خود را تغ یندنما یم یزهانگ جادیعوامل در فرد ا یندهد. ا یم کیلحوادث را تش یناز ا یشگیریسالم و پ

 .یدنما یریحوادث جلوگ

ز ا یشگیریپ یمهارتها و رفتارها یتاًو نها یزدانگ یمطلوب را برم یگردد، نگرشها یم ینهزم یندر ا یهاآگاه یشسبب افزا آموزش

 که احتمال وقوع ی،و آتش باز یگرترقه، مواد منفجره و محترقه د یرنظ یعوامل رهدهد. هر اندازه افراد دربا یم یلحوادث مذکور را تشک

 .یندنما یشگیریحوادث پ ینبدانند در آن صورت بهتر خواهند توانست از احتمال وقوع ا یشتردهند، ب یم یشحادثه را افزا

می رود، می توان از مدل پیشگیری پیشگیری از حوادث اسفناکی که در مراسم آتش افروزی چهارشنبه سوری احتمال وقوع آن  برای

 از حوادث بهره جست. برای این منظور باید مراحل زیر را طی نمود:

 ین( آموزش والد1 

 یم دیفرزندان آنها را تهد یاستفاده از مواد منفجره و آتش افروز یههستند که در سا یوزش درباره خطراتـآم یازمندنه تنها ن دینـوال

اجه خطرات، با آنها مو ینراجع به ا یادگیریهستند که کودکان در  یبه آموزش درباره مشکالت یازمندن یزکند، بلکه به همان اندازه ن

 به فکر سالمت کودکان خود باشند. یشترو ب یرندرا بپذ یشتریب یتراستا مسئول یندر ا یدبا ینباشند. والد یم
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 ( آموزش به کودکان و نوجوانان2

امر آنها را در معرض خطر  ینشود که ا یافزوده م یشانو رشد مهارتها یکنجکاوا رشد آنها برذاتاً کنجکاو هستند و همزمان ب انکودک

مداوم در  ییراتآنها و تغ یکنجکاو یستیبا یردگ یحفاظت بچه ها در مقابل صدمات صورت م یکه برا ییدهد. برنامه ها یقرار م

داشته باشند و به آنها آموزش داد که  یکرد که از حوادث درک خوب یقکودکان و نوجوانان را تشو یدبا .یردبگ رآنها را در نظ یمهارتها

 هستند. یرپذ یبآس یآنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتش باز

 یطی(اقدامات مح3

ز عوامل توانند ا یم ینه،زم یندر ا یحمختلف تفر یدانهایو م ینهازم ی،ترقه، فشفشه، مواد محترقه(، لوازم باز یر)نظ یهااسباب باز نوع

ز استفاده درست ا یر)نظ یحرفتار صح یک یالزم برا یالتبه فراهم آوردن منابع و تسه یطی،حوادث باشند. در واقع اقدامات مح یجادا

 یطهااستاندارد، مح یتواند خود ترقه ها یم یالتکند و در مورد موضوع مورد بحث، امکانات و تسه یترقه و...( اشاره م ومواد محترقه 

امکانات  ینمربوط به مواد محترقه و منفجره استاندارد باشد که فراهم نمودن ا یمتهایق یو حت یآتش باز ی،ترقه باز یبرا ینهاییو زم

 دارد. یحوادث چهارشنبه سور اهشدر ک ینقش اساس یالتو تسه

مانها سبزوار و با مشارکت ساز یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت بهداشت فوق توسطاف به اهد یابیحاضر به منظور دست یآموزش مجموعه

 یمنیو خدمات ا ی، سازمان آتش نشان یپزشک یها یتحوادث و فور یریتدر سطح شهرستان مشتمل بر: مرکز مد یربطو ادارات ذ

ه شد ینو تدو یهو پرورش شهرستان سبزوار ته آموزش یریتکل و مد یرهالل احمر و معاونت مد یت، جمع یانتظام یروی، ن داریشهر

اشته برد یسال گام مؤثر یانیو کاهش حوادث چهارشنبه پا یشگیریدر پ یبسته آموزش ینآنکه با استفاده از مطالب ا یداست. ام

 .یمباش
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 یران:کهن ا یخدر تار ی، بدعت یچهارشنبه سور 

ش از آت وشیاسو بازمانده از داستان گذشتن  یادگارجشن  ینمحققان معتقدند ا یبرخ یجشن چهارشنبه سور یدایشخصوص پ در

 نیشده است. در ا یاجرا م یزدیا یشآزما یعنیمرسوم بوده است و به نام وزنگه  یگناه یاثبات ب یرسم کهن برا یکاست که طبق 

خرمن آتش با اسبش  یان، از م یالداز م یشپ 1013سال  یانیخود ، چهارشنبه پا یو پاکدامن یگناه یاثبات ب یبرا یاووشداستان س

 از یاووشس یدفاع از عفت و پاکدامن یشب چهارشنبه سال ، مردم برا ینآخر یعنی،  یروز ینگذرد و هرساله در چن یبه سالمت م

 یمشخص برا یو روز معروف شد یجشن به نام چهارشنبه سور ین، ا یراناز ورود اسالم و سلطه اعراب به ا پس گذشتند. یآتش م

 میاصال در تقو ینکه، منحوس بودن چهارشنبه در نزد اعراب است و مهم تر ا ینهزم یناز علل مطرح در ا یکیآن در نظر گرفته شد . 

 است. هبه اسم چهارشنبه وجود نداشت ی، روز یرانیانا

 جشن ینا اهمیت: 

، در  یآب و خاک است. در کتاب بخارا آمده است منصور بن نوح ، از شاهان سامان ینکهن ا یخاز تار یگوشه ا یادآور یسور جشن

است  یخوشبخت یشود. جا یم یزدر قصر او ن یکند که سبب آتش سوز یجشن را برگزار م ین، ا ینخست سده چهارم هجر یمهن

 یالماس یرانیا یمختلف و ادغام شده در فرهنگ یرا هر ساله به شکل ها و گونه ها یسور جشنهمه سال،  ینبا گذشت ا یرانیانکه ما ا

را به  یکه جشن سور یفیجشن مفرح و بزرگ دارد ؛ تحر ینرفتن اصل ا یکه شواهد نشان از رو به فراموش یدرحال یم،کن یبرگزار م

 کرده است. یلتبد یشهر یاما ب یدجد یجشنواره ا

رونق  یشان و برا ینید یهماهنگ کردن فرهنگ با اعتقادها ی، مردم برا یراننه چندان دور و پس از ورود اسالم به ا یگذشته ها در

گول  چون یمختلف یخود به نام ها یشبه آن الحاق کرده اند و آن را بنا بر گو یحیتفر ی، مراسم یباآداب و رسوم ز ینبه ا یدنبخش

مبه سنندج(، و چارش یک، نزد)قروه یچووارشمبه کول(، کوله چووارشمبه )کردستان(، یالنگوله چارشمبه )گ له(، گویلچارشمبه )اردب

 .یدندنام ی)اصفهان( م یسرخ

 یچهارشنبه سور یو سنت ها مراسم: 

فرد  نیاز مسن تر یدبازد ،سعادت بار یداشتن زندگ یتهم به ن یگالب به رو یدنپاش یو الحاق شده به جشن سور یباز یسنت ها از

اشاره کرد که هر سه مورد در استانهای شمال غرب آتش  یو پرش اسب از رو یمسابقه اسب سوار یاجرا ی،غرب یجاندر آذربا یلفام

جنوب  مردمان دارد. یو خوشبو و متبرک شدن با گالب محمد یما در صله رحم، توجه به ورزش اسب سوار ینید یدر باورها یشهر

کت و بر یگذرند تا زالل یآب م یاز رو یقآتش، با قا یاز رو دنیپس از پر یفارس و بنادر جنوب یجخل یلگونن یمردمان آب ها یران،ا
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ست را شک یبتو شکستن کوزه نــو، بال و مص یجشن کوزه انداز یو با اجرا یدآنها بشو یها را از زندگ یماریب یامبر،دختر پ یهمهر

 کنند. یم یرونخانه ب زخورده ا

 یگانهمسا و یکانو فقرا، نزد یلافراد فام ینشب رشته پلو، عدس پلو، زرشک پلو و ماش پلو پخته و آن را ب ینبانوان در ا یزخراسان ن در

 کنند. یتبه فقرا را رعا یدگیو رس« الجارُ ثُم َّ الدّارُ»، منقول از حضرت فاطمه)س( یتروا کنند تا یم یمتقس

پشت بام خانه ها و کنار درها و  یاز جوانان ، باال یکنند. عده ا یم ی، شال انداز یکوبی، جوانان پس از جشن و پا یرانغرب ا در

را به شال  یا یهکنند. اهل خانه هد یم یزان، شال را آو یا یچه، از در یفروند و با خواندن سرود و تصن یم یگانهمسا یپنجره ها

نشان از توجه اسالم  یزحرکت ن ینش است. او کشم ینخودچ یاکه معموال سکه ، تخم مرغ، شاخه نبات، کله قند، جوراب  ندبند یم

 دارد. یکدیگردادن به  یهو هد یبه مهربان

 یندند و اولکر یم یتن یستادندا یدنج م یصورت که در گوشه ا ینشده است به ا یاجرا م یراننقاط ا یشتردر ب نیز یستادنگوش افال

  شد. یم یتشانجواب ن یدندشن یکه از رهگذران م یحرف

از  یزدگ یو روزمرگ یانداختند تا کهنگ یم یرونو شکسته را از پنجره ب یمیقد یاز لطف نبود. کوزه ها یهم خال یکوزه انداز جشن

 یخانه و خانه تکان یلشود همانطور که ما امروز با نو کردن وسا یگزینو طراوت جا یشان دور شود و با نو کردن کوزه شاداب یزندگ

 .یمآور یخود م یها انهآخر سال طراوت را به خ

 یخود م یبر سر و رو یسران جوان چادرـمراسم دختران و پ ینجوانان بوده است. در ا یانرح مـاز حرکات مف یگرد یکی یزن اشقـق

 یاسه ها مـکه به ک ییقاشق ها یداـاحبخانه از صـروند. ص یخود م یگانانه دوستان و همساـاخته نشوند و به در خـکشند تا شن

 .یزدر یپول م یشکالت، نقل و حت یرینی،ش ی،چهارشنبه سور یلآج آنها یخورد به در خانه آمده و به کاسه ها

در گوشه و کنار  یرانیانشب ا ینآتش است. در ا یاز رو یدنو پر یافروزآتش یبرا یا یژهسال زمان و یسه شنبه  ینغروب آخر  

 یرند و مـپ یآن م یهفت فرشته و امشاسپند ( و از رو یآتش به نشانه یافروزند ) هفت بوته  یبزرگ م یرزن ، آتش هاـو ب یوـک

 خوانند :

 یدرد و بال رو ببر ی،گل چهارشنبه سور -ما مال شما  یآتش مال ما، زرد یسرخ -تو از من  یمن از تو، سرخ یزرد           

 

 نیسرزم ینکهن در ا یاربس یا یشهگره خورده با نوروز است که ر یبایز ی، از باورها «یروزف یحاج» معرب  یواژه  یا «یروزپ خواجه»

بازگشت  یلدل یروزخواجه پ یشده  یاهس یست. چهره  یو سرور یو عنوانش نشان بزرگوار یروزی، نامش گواه پ یروزدارد. خواجه پ

گلها و  ینماد سرخ یزآتش و آمدن گرما و ن یماد سرخزمستان است و لباس سرخ او هم ن یاهیز نماد سیاو از جهان مردگان و ن

 .  است ینوروز ی یشهاو رو یشهاو زا یعتطب ییبهار و باز زا یروزیاو هم به خاطر پ یکوبیو پا یاست. شاد ینوروز یبایز یعتطب
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 یهتوج یبه بدعت یرانیانما ا یجشن سور یبایآداب رسوم، فراموش شده است . افسوس که امروزه فرهنگ ز ینکه همه ا افسوس

دان، ، ایجاد مزاحمت برای شهرونانسان ها یاتحق ح یو حت یباییو ز یرفتن جوان ینآن از ب یجهکه نت یشده است بدعت یلتبد ینشدن

اخواسته بدلیل ارتکاب جرائم و شکستن ناز دست دادن سرمایه های مادی و معنوی و دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتن خواسته یا 

 وصف یبا جهالت یما در عصر فناور ی. مراسم جشن سوریمدار یپاس نم یتنور و هدا یست. در زمانه ما آتش را به معنایم قانون احر

 یتوان گفت: ما برا یکه م ی؛ به طورددار یدردناک را در پ ییخطرناک و صحنه ها یعیو وقا خوفناک یهمراه است که مناظر ینشدن

 .یمرا رقم زده ا یو چهارشنبه سوز یصورِ یخود، چهارشنبه سور

 یاز حوادث چهارشنبه سور یشگیریآموزش در پ نقش:  

در معرض خطر است.  یمردم و خصوصاً گروهها یسطح آگاه یاز حوادث و اتفاقات، ارتقا یشگیریپ یبرا یاز عوامل ضرور یکی 

عوامل مستعدکننده رفتار  یحوادث چهارشنبه سور یرنظ یافراد در مورد هر موضوع ینگرش، اعتقادات و باورها یها،معلومات، آگاه

 ینوز ادهد و از بر ییرتا رفتار خود را تغ یندنما یم یزهانگ یجادعوامل در فرد ا یندهد. ا یم شکیلحوادث را ت یناز ا یشگیریسالم و پ

 ه شود.کنار گذاشت یستیبا یطرز برخورد جبر یناما ا یزناپذیرندباور هستند که حوادث گر ینمردم بر ا عموم .یدنما یریحوادث جلوگ

، ستممراقب ه یشهچون من هم ،افتد یمن اتفاق نم یافتد و برا یاتفاق م یگراند یحادثه برا دیگر نیز وجود دارد کهنادرست  باور یک

 که این نیز باید اصالح شود.

ز ا یشگیریپ یمهارتها و رفتارها یتاًو نها یزدانگ یمطلوب را برم یگردد، نگرشها یم ینهزم یندر ا یهاآگاه یشسبب افزا آموزش

واکسن آن است. هر « آموزش»باشد،  یم یماریب یککه اگر حادثه  ییماست بگو یستهدهد. در واقع شا یم یلحوادث مذکور را تشک

 تریشدهند،  ب یم یشکه احتمال وقوع حادثه را افزا ی،و آتش باز یگرترقه، مواد منفجره و محترقه د ظیرن یاندازه افراد درباره عوامل

 .یندنما یشگیریحوادث پ ینبدانند در آن صورت بهتر خواهند توانست از احتمال وقوع ا

 یبرا یجد یدیتهد ی،چهارشنبه سور یآتش افروز یااز مواد محترقه و منفجره  یحوادث ناش یرنظ یبهاییجامعه ما حوادث و آس در

دهند،  یم یرسد بدون هشدار و خبر رو یکه به نظر م یحوادث یحال حت ینوصاً کودکان و نوجوانان( است. با اافراد )خص یسالمت

  ه افراد کمک ب ینهزم ینبالقوه در ا یخطرها یصهستند. تشخ یعاز اتفاقات و وقا یبیترک یجهنت یا ترشته اتفاقا یک یجهاکثرشان نت

حوادث  ینکه بر احتمال وقوع ا ییتوان گفت که از جمله عوامل خطرزا ینگهدارند. در واقع م یمنکند که وارد عمل شده، خود را ا یم

ح اصال و داده ییرتوان هم  نگرش و هم رفتار افراد را تغ یکه با آموزش افراد م ستآنها یمنناا یافراد و رفتارها ینگرشها یندافزا یم

 سالمت است. یازن یشاست که آموزش پ ینا یقتنمود. حق
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 گونه برنامه ها یناست. ا یبعد یک یشگیرانهپ یتر از راهکارها یدبخشجامع، ام یاجتماع یدهند که برنامه ها ینشان م تحقیقات

 یگرباشد. به عبارت د یم یرهو غ یاستگذارانس ی،جمع یمدارس، خانواده ها، رسانه ها یرنظ یمختلف یمستلزم مشارکت بخشها

 نیدر ا یهمگان یجبس یکچهارشنبه سال، در واقع  یناز حوادث مربوط به آخر یشگیریامر پ رجامعه د یمشارکت دادن تمام بخشها

 دارد. یتک بعد یکردهاینسبت به رو یشتریب یاست و اثربخش ینهزم

 بگیریم جدی را آموزش 

 :است استوار اصل سه بر ایمنی فرهنگ و است ایمنی فرهنگ ارتقای مستلزم سوری، چهارشنبه حوادث مانند تلخی حوادث از پیشگیری

 ندنمیک سعی و روند می (الزام)اصل سومین سراغ فرزندانشان، مناسب آموزش و سازی آگاه بدون والدین، از بسیاری  الزام. و آموزش آگاهی،

 آموزش و سازی آگاه است. همراه شکست با معموالً شیوه این ولی کنند ترغیب کاری به یا منع کاری از را آنها اجبار، و زور به توسل با

 راه .کرد پرهیز غرورشان کردن دار جریحه از و گذاشت احترام آنها شخصیت به باید سازی آگاه این روند در و دارد ضرورت جوانان و نوجوانان

 احتمال خطرها این با مقابله شیوه و سوری چهارشنبه خطرهای از آگاهی. است آگاهی آموزش، شرط پیش و گذردی م وزشـآم از منیـای

 خوشبختانه طی سال های گذشته شاهد بهبود رفتار در چهارشنبه آخر سال بوده ایم. .داد خواهد کاهش سال ماه آخرین در را تلخ حوادث بروز

 سوختگی خطر و سوری چهارشنبه 

 سه درجه و( شدید)دو درجه هاییسوختگ ولی است (سطحی)یک درجه سوختگی دهد، می رخ سوری چهارشنبه در که ای حادثه شایعترین

 های نشانه ترینممه از پوست قرمزی و تاول تورم، درد، شود. می دیده زیاد سوری، چهارشنبه حوادث در نیز سوختگی( نوع شدیدترین)

 عضو قطع. تنه و صورت سوختگی آن، از پس و است تر شایع بقیه از دست سوختگی معموال بدن مختلف نواحی میان در هستند. سوختگی

 دیررس عوارض از یکی افسردگی، ویژه به روان، و اعصاب اختالل و اند سوختگی زودرس عوارض میان از خطرناک عارضه دو ثانویه، عفونت و

 .بینجامد نیز مرگ به مصدوم کار است ممکن گاهی حتی باشد، زیاد خیلی سوختگی شدت اگر سوختگی.

 

 

 توصیه 8و  سوختگی خطر : 

 باشد. یم یباییها از نظر ز یزخم و کاهش ناهنجار یعترهرچه سر یدنبخش یامبه حداقل رساندن خطر عفونت و الت یسوختگهدف از درمان 

 :بگیرید کمک زیر هایه توصی از بود، شده محترقه مواد از ناشی سوختگی دچار که داشتید مواجهه مصدومی با ایام، این در اگر

 تنفس و هوایی ههایرا بودن باز ز. اکنید ارزیابی را وی عمومی شرایط و کنید آرام رااو  و یددور کن یرا از منبع سوختگ مصدوم -1

 عقب را او سر است، بیهوش اگر کنید. حاصل اطمینان بودنش هوشیار از تا بدهید تکانش یا بزنید صدایش .شوید مطمئن او طبیعی

 .یدنگه دارگرم  را او و نشود اش هوایی راههای انسداد باعث زبانش تا بکشید
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 تنگ وسایل و زیورآالت ساعت، کمربند، النگو، انگشتر، و بشویید دقیقه، 10 مدت به حداقل تمیز، و سرد آب با را سوختگی محل -2

 .کنید خارج را فشارنده و

 است، چسبیده سوخته ناحیه پوست به لباسش اگر و کنید خارج بدنش از را آن پوشانده، را سوخته عضو روی مصدوم لباس اگر -3

 .کنید قیچی بدن به چسبیده محل تا را آن دورتادور

 امان در محیطی های آلودگی از را ناحیه آن و میکنند عمل سوختگی محل در مناسب پانسمانی مانند آنها چون نترکانید را ها تاول -4

 این اما باشد افتاده اتفاق شیمیایی سوختگی که کرد پاکسازی کامل طور به را سوختگی محل باید صورتی در فقط دارند. می نگه

 .شود انجام استریل شرایط در و پزشکان وسیله به باید صرفاً هم پاکسازی

 شده رنده زمینیسیب  ماست، خمیردندان، از هرگز و بپوشانید آرام را سوختگی محل رک،کُ بدون تمیز پارچه یک یا استریل گاز با -5

 یرو یخهرگز . به یاد داشته باشید شود یباعث بروز عفونت در محل م یراز نکنید استفاده سوختگی بهبود و درد تسکین برای روغن و

 .یدنگذار یمحل سوختگ

 استفاده با توانید می سطحی های سوختگی در. کنید مراجعه درمانگاه یا بهداشتی مرکز یک به باید سوختگی پانسمان و درمان برای -6

 زمان در تا دهید انجام را اولیه کمکی اقدام استریل، گاز یا تمیز پارچه یک با سوختگی محل پوشاندن و سوختگی پمادهای از

 .بگیرید تماس (115) اورژانس با بالفاصله باید عمیق و شدید هایی سوختگ در اما برسانید درمانی مرکز به را مصدوم مناسب،

 کوچک های سوختگی حتی که هستند بدن مهم بسیار های قسمت از چشم و ها مخاط صورت، دست، کف انگشتان، تناسلی، نواحی -7

 بالفاصله ید،ه ا شد مواجه نواحی این در سوختگی ترینککوچ با اگر بنابراین شود، درمان و معاینه پزشک وسیله به باید هم آنها

 .برسانید درمانی مرکز به درمان و معاینه برای را مصدوم

افت به ب یشترممکن است باعث صدمه ب یراز .یدپاک کردن مواد تالش نکن یبرا ،است  یعما یاجامد  یمهن مواد یاگر منشاء سوختگ -8

 .شودصدمه دیده 

 نابینایی خطر و سوری چهارشنبه 

 نابینایی به حتی گاهی و شود می چشم و کـپل ناحیه در اییـه آسیب بروز باعث چشم، به رقهـمحت مواد انفجار از اشیـن های رکشـت اصابت

 انجام با خفیف، موارد در. دهدی م کاهش را ضایعه شدت چشم، به شیئی هر برخورد صورت در پزشک، چشم به سریع مراجعه. انجامد می

 چشم تخلیه جز ای چاره گاهی شدید، موارد در سفانهأمت ولی بازگرداند را فرد بینایی توان می معموال جراحی اعمال انجام یا طبی مراقبتهای

 .ماندی نم باقی

 توصیه 4 و نابینایی خطر: 

 کمک زیر هایه توصی از بود، شده سوری چهارشنبه حوادث از ناشی چشمی های آسیب دچار که داشتید مواجهه مصدومی با ایام، این در اگر

 :بگیرید
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 در چشمی آسیبهای گاهی زیرا کنید مراجعه پزشکی چشم اورژانس به فرصت اولین در و نمالید را مصدوم های پلک و ها چشم -1

 .باشند داشته ناگواری عواقب توانندی م ولی کنندی نم ایجاد بدی ظاهر و ندارند زیادی عالیم اولیه مراحل

 دستمال، اما بپوشانید (درآمده مخروط شکل به که مقوایی یا یکبارمصرف لیوان مانند) دسترس در وسیله یک با را دیدهب آسی چشم -2

 .ندهید قرار چشم روی را گاز یا پنبه

 تشدید را چشمی ی بهاآسی است ممکن کارها همین گاهی زیرا نشویید را ها چشم و نکنید استفاده چشمی قطره و پماد هیچ از -3

 .کند

 به نیاز صورت در تا ندهید غذایی مواد مصدوم به و کنید خودداری مسکن گونه هر مصرف از پزشکی چشم اورژانس به رسیدن تا  -4

 .داد انجام را کار این فرصت، اولین در بتوان جراحی،

 انفجار خطر و سوری چهارشنبه 

 درد احساس یا رفتن حال از مانند تظاهراتی با تواند می گاهی که است سوری چهارشنبه رایج مشکالت از یکی انفجار، صدای از ناشی ترس

. است همراه تریی جد عواقب با باردار زنان و سالمندان کودکان، در معموال ترس این .باشد همراه سینه، قفسه ویژهه ب بدن، از بخشی در

 دچار غیرمنتظره، صداهای قبیل این شنیدن از ناشی شوک اثر در است ممکن گاهی هستند، مبتال قلبی های بیماری به که افرادی همچنین

  .شوند قلبی حمله

شکستن شیشة ساختمان های مجاور تا شعاع زیادی گرم مواد محترقه میتواند عالوه بر تخریب شدید یک ساختمان، منجر به  250انفجار تنها 

شود. مواد منفجره ترکیبی به قدری حساس هستند که حتی در اثر جابجایی، حمل نقل، وارد شدن ضربه، رسیدن حرارت اندک و حتی گاهی 

 عال شده و منفجر می شوند. خود به خود ف ،در اثر ارتعاشات صوتی، فعل و انفعاالت شیمیایی و قرار گرفتن در محدوده یک فرکانس خاص

 توصیه 3 و انفجار خطر: 

 ناگهانی و شدید سروصداهای اثر در که مصدومی به خواهید می اگر یا باشید امان در سوری چهارشنبه عوارض قبیل این از خواهید می اگر

 :بگیرید کمک زیر هایه توصی از توانیدی م کنید؛ کمک رفته، حال از سوری چهارشنبه

 سال آخر چهارشنبه که باشد این شوند، رو روبه عوارضی چنین با ندارند دوست که هایی خانواده تمام به توصیه ترین ایمن شاید -1

 کاهش برای مناسب گوشگیرهای از یا بگذرانند گیرد،ی م قرار سروصداها قبیل این معرض در کمتر اند مطمئن که جایی در را

 .کنند استفاده (سالمندان و کودکان باردار، زنان برای خصوص به) دریافتی صداهای

 اورژانس از و ندهید حرکت زیاد را او افتاد، زمین به و رفت هوش از ترقه یا نارنجک صدای شنیدن با قلبی بیماری به مبتال فرد اگر  -2

 .برسانید درمانی مرکز یا بیمارستان نزدکیترین به فرصت اولین در را مصدوم سپس. بگیرید کمک او وضعیت بهبود برای خبره افراد یا

 کهیدر صورت یدآرام استراحت کن یفضا یکدر  یدو وزوز گوش شد ییناهنجار دچار تپش قلب، کاهش شنوا یصدا یدناگر بعد از شن -3

 .یدمراجعه کن یبرطرف نشد به مرکز درمان یعالئم بعد از مدت
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 دیگر خطرهای و سوری چهارشنبه 

 و آرسنیک باریم، کلرات پتاسیم، نیترات مانند باتیکی تر .دارد هم دیگری خطرهای شد، ذکر که رایجی خطرهای بر عالوه سوری، چهارشنبه

 توانندی م و شوند می خطرناک بسیار شوند، بکیتر کربن یا اکسیژن با وقتی روند، می کار به منفجره و محترقه مواد در که پتاسیم پرکلرات

 عوارض با معموالً نیتراته ترکیبات با تماس مثال. خونی و تنفسی عوارض تا گرفته پوستی عوارض از باشند؛ داشته دنبال به شدیدی عوارض

 سردرد، بروز به منجر و بیاورند وجود به شدیدی های سوختگی توانند می نیز سدیم و پتاسیم نیترات شده ذوب ترکیبات. است همراه پوستی

 تان پوست اگر .شود منجر تنفسی عوارض به تواند می نیز سولفوره ترکیبات استنشاق. شوند شدید خستگی و تنفس عمق کاهش سرگیجه،

 .کنید مراجعه درمانی مرکز یک به و بشویید فراوان آب با را آن بالفاصله باید شد، آلوده باتکیتر قبیل این با نیز

 و مقررات ینقوان: 

فروش و ... مواد منفجره و محترقه به طور غیرمجاز، جرم محسوب شده و مرتکب آن به  به استناد قانون مجازات اسالمی هرگونه قاچاق، خرید،

 مجازات مندرج در قانون محکوم می شود.

بیان می نماید که هر کس با هیاهو، جنجال،  بازدارنده( یو مجازاتها یرات)تعز قانون مجازات اسالمی 618ماده 

تالل نظم، آسایش و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخ

 خواهد شد. مجازاتو کار باز دارد، 

 توصیه 30 و های آموزشی  آموزش و رسانه نقش: 

ی آگاه امر در سال، طول در ها رسانه گرت. ااس انکارناپذیر سوری، چهارشنبه تلخ حوادث از کاستن در ی آموزشیها رسانهآموزش و  نقش

 خروارند نمونه مشتی زیر، های توصیه. یابدی م کاهش ایام این در مرگبار حوادث بروز احتمال کنند، نقش ایفای خوبی به آموزش و بخشی

 :برسانند حداقل به را سال آخر هایی تلخ آمار توانند می شوند، ارائه جوانان و نوجوانان کودکان، به مناسبی های هشیو به و درستی به اگر که

 حوالی درو جعبه کمک های اولیه  یدست خاموش کنندهیا یک  در صورت امکان یک شیلنگ آبیا  پودری نشانی آتش کپسول یک وجود -1

 محل، ترک از قبل که این ضمن .تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده نمود است ضروری ید،کرده ا روشن آتش آن در که های محوط

 .نمایید آوریع جم و کنید سرد کامالً را آتش باقیمانده آب، توسط و کنید حاصل اطمینان آتش بودن خاموش از باید حتماً

 مجاورت در بازی آتش از و کنید پرهیز محل کار و منزل در محترقه مواد سایر و هاه ترق ،یآتش باز یلو ساخت وسا یه، تهنگهداری از -2

به خودی آتش گیری و انفجاری  این مواد خاصیت خودبعضی از  .بپرهیزید داًکیا هستند، سوختنی مواد و بنزین حامل که ای نقلیه وسایل

 .دارند

 از و بپرهیزید آتش روی بر نیز بنزین و نفت مانند الیعاالشت سریع مواد ریختن از .یدمواد استفاده نکن یریآتش گ یاز الکل برا یچگاهه -3

 .کنید خودداری وکیف لباس جیب در کم، بسیار مقادیر به حتی انفجاری، و آتشگیر و محترقه مواد حمل
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 کنید خودداری ،است یکه از عوامل عمده بروز آتش سوز منازل بالکن و بام پشت درختان، های شاخه روی بر موشک و فشفشه پرتاب از -4

 نوع و بگیرید تماس( 125سازمان آتش نشانی ) با وقت اسرع در خونسردی، حفظ ضمن ای، حادثه یا حریق هرگونه بروز صورت در و

 .دهید اطالع را حادثه محل دقیق نشانی و حادثه

 دارا علت به ظروف این که چرا کنید؛ خودداریاکیداً  آتش درون به( کش حشره های اسپری و ها کپسول) فشار تحت ظروف انداختن از -5

 .برسانند آسیب هایتان چشم به و کنند پرتاب خودتان سمت به را ذرات است ممکن انفجاری، خاصیت بودن

 شرایطی، چنین در که چرا کنید؛ خودداری خیابان و کوچه معابر، در یا مسکونی واحدهای در خالی کارتن و هیزم الستیک، زدن آتش از -6

 .دهیدی م قرار تنفسی آسیبهای معرض در را نتاناطرافیا و خودتان هوا، آلودگی تشدید با

 ندهید قرار فلزی یا ای شیشه ظروف در را مواد این عنوان، هیچ به و نکنید پرتاب دیگر افراد طرف به را محترقه و منفجره مواد هرگز -7

  .شد خواهند شدید های آسیب باعث و شده پرتاب اطراف به فلز، یا شیشه ذرات انفجار، صورت در چون

 برپایی از و نکنید پا بر عمومی هایگ پارکین و گاز فشار تقلیل های ایستگاه یا برق هایپست مجاورت در و یکبار معابر در را آتش هرگز -8

 .ها استفاده نشود یناز مواد محترقه و آتش در مجاورت پمپ بنز همچنین .کنید خودداری نیز مهاربل غیرقا و حجیم های آتش

 های دیدگیب آسی باعث کنند، اصابت (صورت ویژه به) بدن از خاصی نقاط به اگر ولی خطرند، بی ظاهراً اگرچه فشفشه و بازی ترقه -9

 .شوند می( برگشتل غیرقاب گاهی و)  شدید

 خاموش برای مناسبی وسیله پتو که باشد یادتان. بغلتید زمین روی بر بالفاصله و کنید خودداری دویدن از ، یدشد یدچار سوختگ اگر -10

 گرفته، آتش که مصدومی کردن خاموش برای نشانی آتش کپسول از هرگز ولی. است می باشد گرفته آتش لباسش که فردی کردن

 .نکنید استفاده

 ریجلوگیرساندن به سطح آسفالت معابر  یباز آس آتش، ییمحل برپا یرخاک در ز یمقدار یختنبا رقبل از برپایی آتش المقدور  یحت -11

 .دبا کارگران شهرداری همکاری نمایی پس از پایان مراسم در نظافت محلهو  ییدنما

 . یدکن یخشک و خنک نگهدار یکم خطر حتماً آن را در جا یحت ی،مواد آتش باز یدر صورت نگهدار -12

 .یدنکن یهته ها مواد را از دست فروش ین. ایدکن یداریمطمئن خر ی مجاز و( را از محل های)محترقه و انفجار یمواد آتش باز -13

 جادیا یبتون یا یخاک ینزم یاست و بهتر است آتش رو یهموار و مسطح محل مناسب ینتوجه داشت که زم یدهنگام برافروختن آتش با -14

 شود.

 یبه کودکان و نوجوانان جداً خوددار یمیاییها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد ش یو رنگ فروش یمیاییمواد ش یصاحبان فروشگاه ها -15

 .یندنما

 .یداطالع ده 110 یسپل یاو  یانتظام یروین یگشت یخطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدها یمراقب رفتارها -16

 در آتش بدلیل ایجاد انفجار، جداً خودداری نمایید. ها کش حشرهو  و انواع قوطی اسپری ها آمپول ،چون کپسول گاز یلیوسا قرار دادناز  -17

 آتش گیر یا گرما و الکتریسته و .... قرار دهید. برای نگهداری از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ایمن در یک جعبه و دور از سایر مواد -18
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 هیچگاه ماده محترقه و منفجره ای که یک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنید. -19

 در صورت بروز حادثهبوده و  وانینمجاز و برخالف ق غیر … و و کلرات یخو سرنج، زرن یلاکل یلاستاندارد از قب یرمواد محترقه غ ینگهدار -20

 به همراه داشته باشد. یگرانخود و د یبرا یریتواند خسارات جبران ناپذ یم

 شهر یمایمنظر کردن آنها و سرساندن و بد یباز پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان ها که موجب آس یحقوق شهروند یتبا رعا -21

 .ییدنما یگردد، خوددار یم

 .یدمنطقه استفاده کن یشده توسط شهردار یینتع یروشن کردن آتش از محل ها یاالمکان برا یحتدر صورت وجود،  -22

ی آتش بازی در نزدیک و نقلیه حامل بنزین و مواد سوختی هستندوسایل از پارک اتومبیل در کوچه ها و معابر تنگ خودداری کنیم چرا که  -23

 بمبی می گرداند که چاشنی انفجار آن کشیده شده است.در صورت کمترین نشت و حتی در شرایط عادی این وسایل را مبدل به  آنها

 نمایید.استفاده ناالشتعال  یعسرد و از نوع و گشابلند  یلباسهادر موقع پریدن از روی آتش از  -24

 حتماً از آن در بیرون محوطه خانه دور از محل مسکونی و جائی که علفو تمایل به ایجاد آتش درصورت داشتن مواد محترقه و انفجاری  -25

 های حجیم و غیرقابل مهار خودداری کنیم.از برپایی آتشو  استفاده کنیم نیستند های خشک و درختان موجود

زنان باردار بهتر است در این شب به جز موارد ضروری از منزل خارج نشوند چون شوک ناشی از انفجارهای مواد محترقه باعث سقط جنین  -26

 شود.می

مواد  ینکردن ا یردارد: گ یخطر در پ 3کار  ین. ایدنکن یابانترقه به سمت خ یابه پرتاب نارنجک، فشفشه  پشت بام اقدام یااز طبقات باال  -27

 آن. یبرق و خطرات جانب یها یمبرخورد آنها با س یا یادهبه درختان کوچه و آتش گرفتن درختان، برخورد آن ها با عابران پ

در  معموالًو ...(  115)پرسنل نیروی انتظامی، شهرداری، آتش نشانی، اورژانس  خدماتو پرسنل ارائه دهنده گناه(  )ناظرین بی تماشاچیان -28

 یدترکش ها نباشاین رس در تیربا حفظ فاصله مناسب از محدوده خطر، سعی کنید  ،های ترقه ها و مواد منفجره هستندخطر اصابت ترکش 

 و مسائل ایمنی را رعایت کنید. بپرهیزید جداًاز نزدیک شدن به افرادی که مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند، و 

ها آتش داخل بوستان یادر کنار درختان و  یاو  کنندیو از آنها استفاده م شکنندیها را مدرخت یهابر افروختن آتش، شاخه یبرا یبرخ -29

 .دیقرار نده یرا در معرض نابود یستز یطسبز و مح یفضا یقطر ینشود و از ا یاعمال خوددار یناز انجام ا شودیم یهتوص کنند،یروشن م

 .یدکن یاز روشن کردن آتش در جنگل و پارک ها خوددار

 از مواد محترقه و منفجره و ترقه و فشفشه دست ساز استفاده نکنید. -30

 

 توصیه 7 و والدین نقش : 

که به کند، بل یم یدفرزندان آنها را تهد یاستفاده از مواد منفجره و آتش افروز یههستند که در سا یآموزش درباره خطرات یازمندنه تنها ن ینوالد

در  یداب ینباشند. والد یخطرات، با آنها مواجه م ینراجع به ا یادگیریهستند که کودکان در  یبه آموزش درباره مشکالت یازمندن یزهمان اندازه ن



 

 

 چهارشنبه سوری راهنمای پیشگیری از حوادث

15 

 

 ت بیماریهایواحد مدیر -معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

از سر  یناش یدر مورد خطرات احتمال ینکر سالمت کودکان خود باشند. لذا آموزش به والدبه ف یشترو ب یرندرا بپذ یشتریب یتراستا مسئول ینا

و  یمنیاصول ا ینهآموزش آنها در زم ینو همچن یاز آتش باز یناش یدر مورد حوادث احتمال یزداشتن با مواد منفجره و محترقه و ن رو کا

 خجسته دارد. یروزها یندر ا یحوادث یناز بروز چن یریدر جلوگ یحوادث، نقش مهم یناز ا یشگیریپ

 . چرا که پدر و مادرینداز حوادث را آموخته و به فرزندان خود منتقل نما یشگیریتوانند اطالعات مربوط به اصول پ یپدر و مادر هر دو، م والدین،

 افراد در نزد کودکان و نوجوانان هستند. ینبانفوذتر

ت. حوادث داراس یناز بروز ا یشگیریدر پ ینقش مهم ی،چهارشنبه سور یاز حوادث احتمال یشگیریپ یچگونگ ینهدر زم ینرو آموزش والد ینا از

 کننده رفتار هستند. یتدر واقع خانواده )پدر، مادر، خواهر و برادران( از عوامل تقو

 آشنا بازی آتش خطرهای با را خود نوجوانان و کودکان توانند می آنها .دارند مهمی نقش سوری،ه چهارشنب حوادث از پیشگیری در والدین

 سودمند تواند می گذشته ناگوار تجربیات از برخی بیان. پذیرندب آسی چقدر منفجره، و محترقه مواد مقابل در که بفهمانند آنها به و کنند

 و زیر هایه توصی به توجه با توانند می والدین. نیستند فایده از خالی باشند، تکراری اگر حتی هشدارها این کند. هوشیارتر را ها بچه و باشد

 :دهند کاهش را سوری چهارشنبه تلخ حوادث بروز احتمال آنها ربستناک به

 کنند می پنهان اتاق کمد یا کیف جیب، در و خریداری را منفجره و محترقه مواد والدین، چشم از دور به معموال کودکان، بیشتر -1

 والدین. آورندی م بار به ناپذیری جبران خسارات گاهی و شوند می مشتعل زود معموال پایین، آتشگیری درجه دلیل به مواد، این اما

 نظارت ایام، این در آن کرد هزینه نحوه و کودکان توجیبی پول بر دقیق نظارت با زا، آتش مواد این عوارض توضیح بر عالوه باید

در تهیه  با فرزندانو  کنند خارج آنها دسترس از را زا آتش و سوختنی مواد و باشند داشته فرزندشان وسایل و رفتار بر بیشتری

 ند.همراهی کن وسایل آتش بازی بی خطر

 به و است بخش لذت و خوشایند آنها برای که کند می ایجاد نوجوانان و کودکان بیشتر در را هیجان از سطحی سوری،ه چهارشنب -2

 توانیم می اما بازداریم هیجانی تجربه این از کلی به را فرزندمان توانیم می سختی بهً معموال مادر، یا پدر عنوان به ما دلیل، همین

 .شود تر امن آنها برای سوری چهارشنبه که کنیم فراهم شرایطی و کنیم مدیریت را رفتارشان و تعدیل را آنها هیجان

 قوانین و دهیم توضیح فرزندمان برای خوبی به را ایام این بالقوه خطرهای که است این سوری، چهارشنبه سازی امن های راه از یکی -3

 منع را او اگر اما است؛ تشویق و پاداش او جواب کرد، همکاری ما با کودک اگر. کنیم یادآوری او به را مان تربیتی های چارچوب و

 رفتارهایش بر و باشیم داشته حضور او کنار هم خودمان که است این شرط بهترین و بگذاریم شرط برایش باید نپذیرفت، و کردیم

 را اعتماد مورد بالغ فرد یک الاقل باید نیست، فراهم برایمان امکانی چنین دلیلی هر به اگر. نکند تهدیدش خطری تا کنیم نظارت

 .بفرستیم کودکمان همراه

 آتش با داد اجازه کودک به نباید هرگز و شود نگهداری کودکان دسترس از خارج باید بنزین و نفت مانند زا آتش مواد و کبریت -4

 .بیندازد مخاطره به را دیگران و خود جان پارکینگ، یا خانه محیط در اینها امثال و هیزم بوته، زدن
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 این از بعد و کنید صبر دقیقه 20 تا 15 الاقل کار، این برای حتما و نکنید جمع سرعت به را بازی آتش مواد بقایای شب، پایان در -5

 از خاموش شدن آتش مطمئن شوید. قبل از ترک محل، حتماً و دور بیندازید. بریزید آب سطل یک در را آنها مدت،

کودکان به  .یدکن یهمعتبر مواد کم خطر ته یهاو از محل یدبرو یددارد، با هم به خر یآتش باز یلوسا یداگر فرزندتان اصرار به خر -6

ظاره ن یشهتا هم یدفرزندان دلبندتان مشارکت کن یها یدر شاد .یندو محترقه استفاده نما یاز مواد آتش باز یدعنوان شخصاَ نبا یچه

 .یدشان باشیگر گل خنده ها

تا اگر کودکان مواد محترقه در آنجا  یدکن یرا وارس (پشت بام ینگ،خلوت، انبار، پارک یاطح یاط،خانه ) ح یرونب یداخل خانه و فضا -7

 .یابیدپنهان  کرده اند را ب

 ی. حوادث نه تنها ممکن است برایردکه مراقبت کامل صورت گ یدر صورت یحت یست،ن یمنهرگز به طور کامل ا یاستفاده از مواد آتش باز

 ییاز مکان ها . پسیفتدممکن است اتفاق ب یزکنند ن یمواد را درست م ینکه ا یکسان یبلکه برا ید،کنند به وجود آ یکه از آن استفاده م یکسان

 .یدخود استفاده کن یطب یها ینکحداقل ع یامحافظ  یها ینکاز ع یدتوان ی. شما میدکن یشود دور یمحترقه در آن استفاده م موادکه از 

از قطع  یناگوار یروز خبرها ینسفانه همه ساله در آستانه اأمت یول گیردیهرسال صورت م یسور چهارشنبه هاییبهشدار درباره خطرات و آس

صورت  یگرام ینسوانح توسط والد یناز ا یشگیریپ یکمک در راستا ین. بهترشودیکودکان اعالم م یدشد هاییو سوختگ یناییناب عضو،

 .یمحوادث خراب نکن ینا یآغاز سال نو را با تلخ یرینیدادن به فرزندان و مراقبت از آنها، ش یبا آگاه یاییدب گیرد،یم

و  یپزشک یتهایحوادث و فور یریتمرکز مد 115در اسرع وقت با شماره تلفن  یحادثه ضمن حفظ خونسرد یاو  یقصورت بروز هرگونه حر در

 .یداطالع ده یقدق یتماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشان یسازمان آتش نشان یستاد فرمانده 125

 دیگر تلفن های مورد نیاز در این روز در جدول ذیل آمده است: 

 دادیـراکز امـای مـلفن هـاره تـشم

 137 خدمات شهرداری 125 آتش نشانی

 194 امداد اداره گاز 115 اورژانس

 121 امداد اداره برق 110 نیروی انتظامی

 

 یمربوط به چهار شنبه سور یها یامپ: 

 یمعمر غم و افسوس عوض نکن یکرا با  یچهارشنبه سور یشور و شاد بیایید. 

 به سکوت غم انگیز زندگی تبدیل نکنیم.صدای مهیب نارنجک و مواد محترقه  را درسرود شاد زندگی  بیایید 

 .با ایجاد سر و صدای ناهنجار و مهیب شادکامی خود را به تلخ کامی دیگران تبدیل نکنیم 
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 .هرگز سالمتی خود و خانواده را به آتش نسپاریم 

 ران.شادکامی واقعی در شادکردن دیگران است نه در آزار و اذیت دیگ 

 .خود را مایه عبرت دیگران نکنیم 

 .هرگز سالمتی خود و خانواده را به چالش نکشیم 

  ارزد. نمی« مادر»یک لحظه شادی پرخطر به یک عمر نگرانی 

 .همواره به خاطر داشته باشیم حادثه فقط برای دیگران رخ نمیدهد 

  نیست و امکان سرایت آن وجود دارد.برافروختن آتش در دست شماست، اما همیشه اطفای آن در اختیار شما 

 ون و نظم عمومینآسودگی و ایمنی بیشتر با التزام به اخالق، قا. 

 ما نباید برای شاد بودنمان، آسایش دیگران را سلب کنیم و حقوق انسانی دیگران را زیر پا بگذاریم. 


