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برای چک کردن آتش سوزی
راهنمائی و مشاوره در مورد ایمنی آتش

 یک ِسری اقدامات بنام 
»فّعال بر علیه آتشسوزی« با همکاری بین

BrandvarnareGruppen

 اِلِن میدانست اگر قابلمه آتش بگیرد چکار باید بکند. 
او در قابلمه را گذاشت و آتش را خاموش کرد. همه افراد 

ساختمان ممنون هستند که او این را می دانست. 

 آیا شما می دانید اگر در خانه تان آتشسوزی شود 
چکار باید بکنید؟

 
آیا می دانید چگونه باید از شروع آتشسوزی جلوگیری کنید؟
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  دستگاه آژیر
آتش سوزی

یک آتش سوزی سریع پیشرفت میکند. دقت کنید که 
هشداردهنده تان خوب کار کند. دستگاه فوراً اخطار 

دهد که شما آتش را خاموش کرده و یا منزل را ترک 
کنید. تجهیزات آتش خاموش کن خوب در منزل از 
قبیل خاموش کن شش کیلوئی َگردی و یک پتوی 
ضدآتش میباشد. جهت اطالعات بیشتر به سایت ما 
 www.dinsäkerhet.se/brand مراجعه کنید

 آتش خاموش 
کن دستی 

پتوی ضد آتش

 درمورد ایمنی آتش سوزی به سایت ما مراجعه کنید:
www.dinsäkerhet.se/brand 
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اگرآتش سوزی شروع شود…

 نجات دهید         
خودتان ودیگران را که درمعرض خطراند،نجات دهید.

 اِخطاردهید      
همٔه اطرافیان را اِخطار دهید.

 تلفن اِضطراری          
به ۱۱۲ زنگ بزنید.
 خاموش کن        

اگر فکر میکنید که میتوانید، خاموش کن.

درب را ببندید ـ دود خاموش کننده است
اگر منزلتان آتش گرفته و شما نمیتوانید خاموش کنید، آتش را در 
داخل محصور کنید، به دیگران کمک کنید ، بیرون بروید و درب را 

پشت سر خود ببندید.

هرگز به راهروی پُر از دود نروید، درب را بسته نگهدارید و در منزل 
نمانید. آنجا در امان هستید تاخدمات نجات برسند.

جلوگیری از آتش سوزی در خانه
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دراین جا برخی از علل عادی 
آتش سوزی در منزل را نام 

میبریم. دلیلی ندارد که در منزل 
شما اتفاق بیافتد!

محصوالت برقی و اِشکال برقی
 دستگاه شارژ،بازی تلویزیونی،المپ و رایانه۰۰۰ 

اجناس فراوان اِلکتریکی در منزل هست که گرم میشوند.
وقتی کارتان تمام شد، پریز را از برق بکشیدو روی آن را نپوشانید!  

 از دستگاه ها و سیم های خراب شده استفاده نکنید.
شمعدر هنگام برقکشی در منزل حتماً از برقکار مجوز استفاده کنید.

وقتی اطاق را ترک میکنید شمع را 
خاموش کنید. شمع نباید تا آخر بسوزد. 

شمع را بدور از پرده و اجناس آتشزا 
نگهدارید. هرگز شمع را مستقیماً بروی 

چیزی نگذارید.

اجاق از یاد رفته
 فراموش نکنید وقتی که غذا آماده شد، 

اجاق راخاموش کنید. جنس آتشزا را هرگز 
روی اجاق فراموش نکنید. اگردر قابلمه ای 

آتش گرفت،آن را با دِر قابلمه خاموش کنید 
نه با آب.

شومینه / اُجاق منقلی یا بخاری
شومینه و یا بخاری چوبی یک از ویژه های 

خوشآیند خانه شماست. اطمینان حاصل 
کنیسد که هیچ جرقه ای پخش نشود.آتش 
درست کردن را یاد بگیرید. بطور متب دوده 

گیری کرده و خاکستر را جمع کنید. 
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