
          توصیه های ایمنی در خصوص پیشگیری از بروز سوانح در مراسم چهارشنبه سوری

 ویژه والدین محترم

  والدین و مسئوالن واحدهای آموزشی با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از خطرات و عوارض

 وحشتناك بازی با آتش و ترقه و مواد محترقه آگاه کنند. 

  همراهی کنید.  جوانان و نوجوانان را بی خطر و مفرحدر تهیه وسایل بازی 

  فرزندانتان را از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی حتی در مقادیر

 بسیار کم در جیب لباس و کیف منع کنید. 

 آتش  زا از جمله نفت و امثال آن را از دسترس کودکان دور و مراقبت کنید که با کبریت و مواد آتش

های عمومی برای جان خود و دیگران و نیز محیط  زدن بوته یا هیزم در محیط خانه و گذرگاه

 زیست ایجاد خطر نکنند. 

 های در بسته، مخازن کوچك گاز و ظروف تحت فشار به داخل  از انداختن مواد منفجره، قوطی

 شود خودداری کنید.  آتش که منجر به انفجار شدید می

 ته و هیزم باید توجه داشته باشید زمین محل مسطح و هموار باشد، بهتر است هنگام آتش زدن بو

 این عمل را روی زمین خاکی یا سطح بتونی انجام دهید. 

 های کاهش فشار گاز و  های باریك و نزدیك پست برق یا ایستگاه از روشن کردن آتش در گذرگاه

 های عمومی پرهیز کنید.  پارکینگ

  کنند و یا در  شکنند و از آنها استفاده می ها را می های درخت آتش، شاخهبرخی برای بر افروختن

شود از انجام این اعمال  کنند، توصیه می ها آتش روشن می کنار درختان و یا داخل بوستان

 خودداری شود و از این طریق فضای سبز و محیط زیست را در معرض نابودی قرار ندهید. 

 العاده خطرناك است از این کار خودداری کنید.  گشاد فوق های پریدن از روی آتش با لباس 

 های دستی را آماده کنید و پس از خاموش شدن  نزدیك محل ایجاد آتش، آب و خاموش کننده

ها و سایر مواد سوخته شده، خاکستر باقیمانده را با آب کامالً خیس و پس از خاموش کردن  بوته

 کامل محل را ترك کنید.

 مرکز بهداشت شمال غرب تهران  -واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها 


