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مقدمه
برای نيل به سالمت فردی، بسياری از افراد جامعه رويکرد پيش گيری از بيماری ها را انتخاب نموده اند برای مثال جهت پيش گيری 
از بروز بيماری های قلبی به فعاليت های ورزشی می پردازند و از مصرف غذای نامناسب پرهيز می کنند اما می توان گفت جلوگيری از بروز 
بيماری ها تنها بخشی از رويکرد پيش گيری را تشکيل می دهد برای سالم تر زيستن، عالوه بر پيش گيری از بيماری ها بايد از وقوع حوادث 

آسيب رسانی، که به طور روزمره در محيط زندگی ما اتفاق می افتد، نيز جلوگيری کنيم
درواقع ايمنی عبارت است از نبودن يا به حداقل رسيدن خطر و حادثه بنابراين، شرايط اولئه ايمنی، شناسايی خطرات و حوادث و 
جلوگيری از وقوع آن ها قبل از ايجاد هرگونه خسارت است هميشه نمی توانيم جلوی لغزندگی خيابان ها را بگيريم تا مانع بی مباالتی بعضی 
از رانندگان شويم ولی بی ترديد قادر هستيم خطر آسيب ديدگی را با بستن کمربند ايمنی به حداقل برسانيم ما نمی توانيم مانع کنجکاوی های 
کودکانمان بشويم، ولی بی شک قادر خواهيم بود داروها و مواد خطرناک را از دسترس آن ها دور نگه داريم ما نمی توانيم مانع تغييرات و 

تحوالت نيروهای طبيعی شويم ولی برای حفظ خود و خانواده مان در برابر باليای طبيعی، می توانيم اقدامات سودمندی داشته باشيم
در عين حال، مشکل اساسی و مهم از نظر متخصصان ايمنی، فقدان فرهنگ ايمنی در افراد جامعه است عدٔه زيادی از مردم 
خبر حوادث را در نشريات مطالعه می کنند يا از کسانی خبر حادثه را می شنوند اما نمی خواهند لحظه ای تصور کنند که اين حادثه هم 
ممکن است برای خود آن ها پيش بيايد برای مثال از وقوع زلزله در شهر و يا محل خاصی آگاه می شوند ولی اميد دارند که هرگز در محل 
زندگی آن ها اين حادثه اتفاق نيفتد و هيچ گاه در صدد برنمی آيند که برای ايمن کردن خانه شان تدابيری بينديشند در اين بخش از کتاب در 
مورد آتش سوزی، زلزله، خطرات موجود در خارج از خانه، همين طور، ايمن کردن خانه و محيط کار بحث می شود و راه های پيش گيری 

از اين حوادث و ايمن کردن محيط بررسی می گردد
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگيرنده بايد بتواند:
1ــ امينی را تعريف كند.

2ــ ضرورت و اهميت امينی را شرح دهد.

3ــ حادثه را تعريف كند.

4ــ انواع حادثه را نام ببرد.

5 ــ روش های مواجهه با خطرات ناشی از حوادث (مخاطرات) را توضيح دهد.

6ــ راه های پيش گيری از حوادث را نام ببرد.

فردی برای شستن وان حمام از يک مايع شيميايی سوزاننده استفاده می کند. پانزده دقيقه پس از ريختن ماده، شير آب را باز 
می کند، اما مجرای فاضالب مسدود شده است و او با استفاده از تلمبه سعی در باز کردن مجرا دارد که محلول درون وان به بازوی او 

پاشيده می شود و موجب سوختگی می گردد.
آيا بهتر نبود قبل از انجام اين کار به نکات ايمنی موجود در راهنمای مادٔه شيميايی توجه می کرد؟        

                                     
۱ــ۱ــ تعريف ايمنی 

ايمنی پيش بينی اقداماتی است که در طی آن از خطر آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی پيش گيری می شود. در واقع با 
رعايت اصول ايمنی شرايط يا موقعيتی ايجاد می شود که به حذف حادثه يا به حداقل رساندن آثار و عوارض آن منجر می گردد.به عبارت 
ديگر، هرچه ميزان حوادث کاهش يابد و آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی ناشی از آن ها کمتر شود ايمنی افزايش يافته است.در 

حال حاضر با پيشرفت هايی که در تمامی زمينه ها در جهان صورت گرفته نقش ايمنی نيز بارزتر گشته است.

۲ــ۱ــ ضرورت و اهميت ايمنی
سوانح و حوادث يکی از مهم ترين علل مرگ و مير انسان ها و خسارت های مادی هنگفت به جامعه است. کمتر روزی است 
که خبر حادثٔه ناگواری در يک روزنامه يا رسانه منتشر نشود. بسياری از اين حوادث، جمعيت جوان را، که گروه سنِی فّعال جامعه 

محسوب می شوند، دربرمی گيرد. اين حوادث به علت سهل انگاری و بی مباالتی و رعايت نکردن اصول ايمنی روی می دهند. 

فصل ۱

ايمني و حادثه
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از  يکی  مادی  و  انسانی  منابع  از  حمايت  جهت  و  و  حوادث  خطرات  از  پيش گيری  به منظور  ايمنی  اصول  رعايت  بنابراين، 
ضروری ترين و با اهميت ترين اقداماتی است که همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. رعايت اصول ايمنی می تواند باعث افزايش طول 
عمر و کيفيت زندگی افراد شود و سالمت جامعه را ارتقا دهد. از طرفی ناآگاهی و رعايت نکردن اصول ايمنی حوادثی به دنبال دارد 
که موجب آسيب های فراوان و خسارات جبران ناپذيری به انسان ها و محيط زيست می شود. برای ارتقای ايمنی الزم است مخاطرات 
و حوادث پيرامون خود را شناسايی کنيم و آن ها را تا حد امکان کاهش دهيم (شکل ١ــ١). دست يابی به اين هدف بدون شناخت 

مخاطرات و حوادث و کسب دانش و مهارت الزم در مورد نحؤه پيش گيری از آن ها امکان پذير نيست. 

شکل ۱ــ۱ــ نمونه ای از ارتقای ايمنی

۳ــ۱ــ تعريف مخاطره و حادثه
مخاطره وضعيت و حالتی است که می تواند به آسيب ديدگی جانی و ضرر و زيان مادی منجر شود. در محيط زندگی ما مخاطرات 

فراوانی وجود دارد که بی توجهی به آن ها به حوادث ناگوار می انجامد.
حادثه، وقوع يا رويداد يک مخاطره است که به طور ناگهانی اتفاق می افتد و به ايجاد آسيب منجر می شود و پيشرفت يا روند 

کارها را مختل می سازد و همواره بر اثر عمل يا شرايط غيرايمن يا ترکيبی از اين دو نوع به وقوع می پيوندد (شکل ۲ــ۱).
حادثه سه ويژگی اصلی دارد:

ــ ناگهانی بودن؛
ــ ناخواسته بودن؛

ــ خسارت بار بودن.
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شکل ۲ــ۱ــ انواع حادثه

۴ــ۱ــ انواع حادثه
حوادث به طور کلی به سه گروه زير تقسيم می شوند: 

بلندی،  از  سقوط  وسايل نقليه،  با  تصادف  مانند  کارند،  محيط  و  ترافيکی  خانگی،  حوادث  شامل  که  غيرعمدی  حوادث  ــ 
سوختگی، غرق شدگی، خفگی، مسموميت، برق گرفتگی و...

ــ حوادث عمدی مانند خودکشی، ديگرکشی، آزار، خشونت و...
ــ حوادث يا باليای طبيعی، مانند سيل، زلزله، آتش فشان، طوفان، بهمن و...

هرچه احتمال رخ دادن يک حادثه و شدت آن يعنی درجٔه مورد انتظار آسيب ديدگی که ممکن است اتفاق بيفتد بيشتر باشد خطر 
آن حادثه باالتر است و الزم است مورد توجه بيشتر قرار گيرد. در محيط اطراف ما خطرات متعدد و مختلفی وجود دارد، که بسته به 

نوع خطر، روش مواجهه با آن نيز متفاوت است. 

۵ــ۱ــ روش های مواجهه با خطرات ناشی از حوادث
با توجه به آن که خطرات از نظر احتمال، شدت و قابليت شناسايی و پيش گيری متفاوت اند، نحوه مواجهه با آن ها نيز ممکن است 

متفاوت باشد. به طور کلی در مواجهه با خطرات می توان به روش هايی که در صفحٔه بعد آمده است عمل کرد: 

ب) ارگ بم بعد از زلزلهالف) ارگ بم قبل از زلزله

د) ريزش ديوار در اثر زلزلهج) آتش سوزی
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ــ اجتناب از خطر: زمانی که در انجام فعاليتی نمی توان خطر را کاهش داد، بهتر است با پرهيز از آن فعاليت از خطر اجتناب 
شود. مثالً رانندگی با موتورسيکلت در جادٔه يخ زده خطر باالی تصادف و آسيب ديدگی را به دنبال دارد و بايد از آن پرهيز شود.   

ــ به حداقل رساندن يا کاهش اثرات منفی خطر: اگر احتمال رخ دادن يک رويداد ناگوار باال نباشد می توان فعاليت را 
هنگام رانندگی با موتور سيکلت از کاله ايمنی استفاده نمود يا برای  به اجرا درآورد، اما بايد تا حد امکان خطر را کاهش داد. مثالً 

جلوگيری از دزدی وسايل نقليه، آن ها را به قفل مطمئن مجهز کرد.  
ــ حفاظت در مقابل خطرات احتمالی: در بسياری از فعاليت ها با وجود رعايت شدن اصول ايمنی هم چنان احتمال خطر 

وجود دارد. در چنين مواردی می توان با استفاده از سازمان های بيمه گر، ضررهای مالی ناشی از خطر را کاهش داد. 
 

۶ــ۱ــ راه های پيش گيری از حوادث
راه های پيش گيری از حوادث به طور کلی عبات اند از:

ــ شناسايی عوامل خطرزا؛ 
ــ آگاه کردن افراد از خطر؛
ــ آموزش دستورالعمل؛

ــ به کاربردن دستورالعمل های خاص در مواجهه با خطر؛
ــ مجهز شدن به وسايل ايمنی در هنگام روبه رو شدن با خطر؛

ــ از بين بردن عامل خطرزا.

فعاليت فعاليت ۱۱ــــ۱۱
می شوند  خطرناك  حوادث  موجب  كه  را  ابزارهايی  و  وسايل  كنيد.  نگاه  را  خود  اطراف  دقت  به  كالس  در 

فهرست مناييد و راه های پيش گيری از خطر های هر يك را بنويسيد و با ساير هنرجويان تبادل نظر كنيد.

سؤاالت تئوری
۱ــ ايمنی را تعريف کنيد.

۲ــ ضرورت و اهميت ايمنی را شرح دهيد.
۳ــ حادثه را تعريف کنيد.

۴ــ انواع حادثه را نام ببريد.
۵ ــ مهم ترين ويژگی حادثه کدام است؟

د) طبيعی بودن ج) ناگهانی بودن  ب) غير عمدی بودن  الف) عمدی بودن 
۶ــ حادثه، واقعٔه برنامه ريزی نشده ای است که می تواند به آسيب منجر شود. صحيح..... غلط...... 

۷ــ روش های مواجهه با خطرات ناشی از حوادث را توضيح دهيد.
۸ ــ راه های پيش گيری از حوادث را نام ببريد.

۹ــ رعايت اصول ........ می تواند سطح سالمت جامعه را ارتقا دهد.
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگيرنده بايد بتواند:
1ــ مفاهيم مرتبط با آتش سوزی را تعريف كند.

2ــ منابع بروز آتش سوزی را نام ببرد.

3ــ مثلث آتش را توضيح دهد. 

4ــ روش های خاموش كردن آتش را توضيح دهد.

5 ــ انواع آتش سوزی ها را طبقه بندی كند.

6ــ وسايل آتش نشانی را توضيح دهد.

7ــ اقدامات الزم را برای اطفای حريق اجنام دهد.

8 ــ خاموش كنندۀ دستی را برای خاموش كردن آتش به كار ببرد.

در خانه مشغول تماشای تلويزيون هستيد که احساس می کنيد بوی سوختگی به مشام می رسد. به آشپزخانه می رويد و متوجه 
می شويد که پردٔه کنار اجاق گاز آتش گرفته است و هر لحظه احتمال گسترش آتش وجود دارد. در چنين شرايطی چه می کنيد؟ 

آمار نشان می دهد که يکی از شايع ترين حوادثی که باعث از بين رفتن جان و مال انسان ها می گردد آتش سوزی است.  اغلب 
خسارت های  که  آنجا  از  است.  بوده  حريق  اطفا  فن  از  بی اطالعی  و  سکونت  محل  نبودن  ايمن  بی احتياطی،  علت  به  آتش سوزی ها 
احتمالی آتش سوزی ها گاه غيرقابل جبران اند تمام مردم بايد علل ايجاد حريق، راه های پيش گيری آن ها را بدانند. برای اين منظور الزم 

است با مفاهيم مرتبط با آتش سوزی آشنا شويم.

۱ــ۲ــ آتش و نقطۀ اشتعال
آتش يک واکنش شيميايی سريع است که طی آن يک مادٔه قابل سوختن با اکسيژن ترکيب می شود و سبب بروز گرما و روشنايی 

می گردد. 
نقطۀ اشتعال نيز نقطه ای است که در آن يک مادٔه قابل اشتعال به بخار يا گاز تبديل گردد و در اثر وجود شعله يا جرقه مشتعل 

شود. به عبارت ديگر، حداقل دمايی که باعث می شود يک مادٔه قابل اشتعال در آن دما شروع به سوختن نمايد.  

فصل ٢

آتش سوزي
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۲ــ۲ــ منابع بروز آتش سوزی
آتش می تواند بر اثر عوامل متفاوتی ايجاد شود، که عبارت اند از شعله های باز مثل کبريت يا چراغ، انرژی تشعشعی ايجاد شده در 
اجسام داغ،  ايجاد جرقه در اثر الکتريسيتٔه ساکن، جوشکاری و اصطکاک، استفاده از يک پريز برای چند وسيلٔه برقی، نوسانات برق، 
صاعقه، انفجارات، واکنش های شيميايی، گرم شدن زياده از حد مواد و رسيدن به نقطٔه اشتعال  يا قرار گرفتن در معرض نورخورشيد، 

فلزات قابل اشتعال، وسايل برقی حرارت زا مثل بخاری برقی و اتو و…  . اين عوامل می توانند باعث بروز آتش سوزی شوند.

۳ــ۲ــ مثلث آتش 
آتش نتيجٔه يک واکنش شيميايی است که از ترکيب اکسيژن، حرارت و مادهٴ قابل اشتعال به دست می آيد. هرگاه اين سه   
عامل به مقياس معينی در يک جا جمع شوند آتش به وجود می آيد. به اين طريق که اکسيژن با کربن ترکيب می شود و دی اکسيدکربن يا 

منواکسيدکربن توليد می کند و در اثر اين فعل و انفعال، روشنايی و حرارت و گاهی دود به وجود می آيد (شکل۱ــ۲). 

شکل ۱ــ۲ــ مثلث آتش

هواگرما

مادهٴ سوختنی

۴ــ۲ــ روش های خاموش کردن آتش (اطفای حريق)
هرگاه يکی از سه عامل تشکيل دهندٔه مثلث آتش را حذف کنيد، عمل احتراق متوقف خواهد شد. برای اين کار به سه طريق 

می توان عمل کرد:
۱ــ۴ــ۲ــ کاهش درجهٴ حرارت: با سرد کردن مادٔه سوختنی از به وجود آمدن گازهای قابل اشتعال جلوگيری می شود. اين 
بهترين روش در اطفای آتش سوزی جامدات است. با وجود امکان دست يابی تکنيک های جديد، آب هنوز هم مؤثرترين و ارزان ترين 
وسيلٔه اطفای حريق در آتش سوزی هاست. آب قدرت نفوذ، سردکنندگی و ضريب جذب حرارتی بااليی دارد. روش های به کارگيری 
از آب برای اطفای حريق پيشرفت قابل مالحظه ای نموده است. در استفاده از آب، بايد سود و زيان های آن بررسی شود. آب، هادی 
جريان الکتريسيته است و خطر برق گرفتگی وجود دارد. عالوه بر آن می تواند باعث از بين رفتن اسناد، مدارک، پول و . . . شود و 

در آتش سوزی مايعات سبب گسترش حريق می گردد. 
٢ــ٤ــ٢ــ کاهش درصد هوا (اکسيژن): مقدار اکسيژن موجود در هوا ۲۱٪ ، نيتروژن ۷۸٪ و گازهای ديگر ۱٪ است. 
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کاهش درصد اکسيژن به طرق مختلف انجام می گيرد، از جمله:
الف) جای گزين کردن گازهای سنگين تر از هوا: گازهای مورد استفاده اطفای حريق بين ۲ تا ۵ برابر سنگين تر از هوا 
گازها  اين  مهم ترين  می کنند.  جلوگيری  آتش  با  هوا  تماس  از  و  می شوند  هوا  جانشين  آتش،  روی  بر  شدن  ريخته  از  پس  و  هستند 

دی اکسيدکربن است که در حدود ۱/۵ برابر هوا وزن دارد. 
ب) ايجاد يک اليهٴ عايق بين هوا و آتش: در اين روش از کف مخصوص مقاوم به آتش استفاده می شود. کف، با ايجاد الئه 
عايق بين هوا و آتش، از رسيدن اکسيژن به بخارات قابِل اشتعاِل متصاعد شده جلوگيری می کند و عمل خنک کردن را نيز انجام می دهد.

۳ــ۴ــ۲ــ قطع يا دور ساختن مواد سوختنی: بهترين روش در بعضی آتش سوزی ها مانند حريق گازها و مايعات قابل اشتعال، 
قطع يا دور نمودن مواد سوختنی است. مثالً اگر آتش سوزی ناشی از گاز باشد، در مرحلٔه اول بهتر است که شير گاز را ببنديد و جريان 
گاز را قطع کنيد يا اگر در محلی با  آتش سوزی مواجه شديد و هيچ وسيلهٴ اطفايی نداشتيد حداقل می توانيد وسايلی را که آتش نگرفته اند، 

از محل دور نماييد. بنابراين، در استفاده از اين روش مادٔه سوختنی را از شعله جدا کنيد يا بين آن ها فاصله و عايق ايجاد نماييد. 

فعاليت فعاليت ۱۱ــــ۲۲
فهرستی از منابع و مكان هايی كه قادرند در خانه، محل كار يا حتصيل در ايجاد آتش سوزی خطرناك باشند، 
تهيه و آن ها را در جدولی مانند جدول زير يادداشت كنيد. سپس اقداماتی را كه می توانيد برای كاهش احتمال ايجاد 
آتش سوزی اجنام دهيد براساس اولويت ها ثبت مناييد و اقدامات اجنام شده را در ستون آخر با عالمت مشخص كنيد.

اقدامات انجام شدهاقدامات الزم برای کاهش خطرمنابع و مکان های پرخطر از نظر احتمال آتش سوزی
+تغيير محل اجاق گاز يا برداشتن پردهپرده در محل نامناسب کنار اجاق گاز نصب شده است۱
ــعوض کردن سيم های کهنهسيم کشی فرسودٔه منزل۲
۳
۴

۵ــ۲ــ طبقه بندی آتش سوزی ها 
آتش سوزی ها را از نظر نوع مواد و طريقٔه مبارزه با حريق به پنج دسته تقسيم می کنند که عبارت اند از:

شامل  را  موادی  می شوند،  ناميده  نيز  خشک»  «آتش سوزی  که  آتش سوزی ها  نوع  اين   :(A گروه) جامدات  ۱ــ۵ــ۲ــ   
می شود که پس از سوختن، از خود خاکستر باقی می گذارند (مانند فرآورده های چوبی، پنبه ای، پشمی، الستيکی، پالستيکی و انواع 

مختلف پارچه های مصنوعی، حبوبات، غالت و غير آن ها).
برای خاموش نمودن اين نوع آتش سوزی ها بهترين طريقه، سرد کردن و مؤثرترين وسيله آب است.

۲ــ۵ــ۲ــ مايعات قابل اشتعال (گروه B): مايعات قابل اشتعال در اثر دريافت حرارت از محيط يا يک منبع حرارتی ديگر 
تبخير می شوند و گاز کافی را برای ترکيب با هوا و توليد مخلوط قابل اشتعال يا انفجار مهيا می سازند (مانند الکل، فرآورده های نفتی 

و روغنی).
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 بهترين خاموش کننده برای اين گروه، اگر حريق در سطح  کوچکی باشد پودر شيميايی و در سطح بزرگ تر استفاده از کف 
(جهت  نمودن  سرد  و  اکسيژن  رسيدن  کاهش  سوختی،  منبع  نمودن  قطع  روش های  از  می توان  مايعات  حريق  اطفای  برای  است. 

جلوگيری از تبخير شدن آن) به طور جداگانه يا توأم استفاده نمود.
ـ  ۵  ــ۲ــ گازها (  گروه C): گازهای قابل اشتعال مانند متان، اتان، بوتان، پروپان و هيدروژن می توانند بسيار خطرناک  ۳ ـ
باشند. امروزه در بيشتر نقاط از گاز لوله کشی استفاده می شود. در مناطقی که گاز لوله کشی وجود ندارد از سيلندرهای گازی استفاده 

می کنند. اگر اين سيلندرها با احتياط حمل و استفاده نشوند خطرآفرين می شوند.
در اين نوع آتش سوزی ها ابتدا جريان گاز لوله کشی را قطع می کنيم و برای خاموش کردن آتش از روش خنک کردن به وسيلٔه 

آب يا مواد خفه کننده (مانند پودرهای شيميايی) استفاده می نماييم.                                                                                           
۴ــ۵ــ۲ــ فلزات قابل اشتعال (گروه D): اين گونه آتش سوزی ها از سوختن عناصری مثل سديم، پتاسيم، ليتيوم، منيزيوم 
و… به وجود می آيد. اين فلزات دارای خاصيت اشتعال شديد هستند و در موقع آتش سوزی با نور خيره کننده ای می سوزند. اين نوع 

آتش سوزی ها غالباً در آزمايشگاه ها و مراکز تهئه مواد شيميايی روی می دهد.
استفاده از آب برای اطفای اين آتش سوزی ها خطرناک است، زيرا اين مواد با مولکول های آب واکنش نشان می دهند و گاز هيدروژن 
همراه با گرما توليد می کنند و باعث گسترش دامنٔه حريق می شوند. در غالب آتش سوزی های مربوط به فلزات، به کاربردن پودر تالک يا ماسٔه 

خشک معموالً مفيد خواهد بود.
کليدها و  بودن  نامناسب  اتصاالت و  بودن  معيوب  عايق ها،  شدن  اثر خراب  در   :(E گروه) الکتريکی وسايل  ٥ــ٥ــ٢ــ 
پريزها ممکن است جرقه به وجود آيد و آتش سوزی حاصل از آن به اطراف سرايت کند. عايق بندی سيم ممکن است دراثر حرارت، 

خسارت مکانيکی، عوامل محيطی مثل رطوبت و يا نامناسب بودن سيم کشی آسيب ببيند. 
در صورت آتش گرفتن وسايل برقی هنگام وصل بودن به برق، بايد از خاموش کننده هايی مثل CO۲ جهت اطفا استفاده نمود و 

به هنگام قطع برق، می توان از خاموش کننده های گروه A و B کمک گرفت.

فعاليت فعاليت ٢٢ــــ۲۲
با يك كارشناس برق و الكترونيك دربارة نحوة صحيح استفاده از لوازم الكتريكی و احتمال آتش سوزی با 

وسايل معيوب گفت گو مناييد و خالصه ای از مصاحبه خود را در كالس بخوانيد.

٦ــ٢ــ وسايل آتش نشانی 
وسايل آتش نشانی به طور کلی به دو گروه اصلی وسايل اطفای حريق و وسايل هشداردهنده تقسيم می گردند.

١ــ٦ــ٢ــ سيستم های اطفای حريق
الف) خاموش کننده ها: خاموش کننده وسيله ای برای مبارزه و اطفای آتش در لحظات اولئه شروع آتش سوزی است. انواع 
متداول آن به صورت پودری، گاز کربنيک و محتوی آب و کف است. خاموش کننده های بزرگ تر به علت ازدياد وزن در جای مشخص 
نصب می شوند يا بر روی چرخ قرار می گيرند. خاموش کننده های دستی در اندازه های مختلف، حداکثر تا ١٤ کيلو، به صورت قابل 

حمل در دسترس است (شکل٢ــ٢). 
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شکل٢ــ٢ــ اجزای کپسول های اطفای حريق

نازل پاشش

شيلنگ نازل

ضامن اهرم تخليه
اهرم تخليه

برچسب اطالعات

بدنه کپسول

دستگيره حمل به قفل

درجه فشار (بر روی کپسول های CO٢ وجود ندارد)

آب  دارای  و  شده اند  نصب  ديوار  به  ادارات  و  کارخانه ها  بلند،  ساختمان های  در  قرقره ها  اين  آتش نشانی:  قرقره های  ب) 
تحت فشارند و در آتش سوزی های خشک به کار برده می شوند.

ج) جعبه های آتش نشانی: اين جعبه ها نيز به ديوار ساختمان ها نصب می شوند، با اين تفاوت که به جای لولٔه الستيکی مقاوم 
از لولٔه نواری (برزنتی) استفاده می شود. برای عمليات بايد تمام لوله نواری را باز کرد ولی در قرقره های آتش نشانی لوله را می توان به 

مقدار احتياج باز کرد.
اين  می کنند.  استفاده  اتوماتيک  آب افشان های  از  آتش  خاموش کردن  سريع تر  هرچه  برای  افشان های  اتوماتيک:  آب  د) 
وسايل از طريق لوله کشی سقفی در محل هايی که مورد احتياج است نصب می شوند. آب افشان ها برحسب نوع آن، با رسيدن حرارت، 

دود يا شعلٔه ناشی از آتش سوزی عمل می کند و با ريختن مواد خاموش کنندٔه حريق اطفا می گردند.
امدادرسانی  و  آتش سوزی  شروع  از  اطالع  برای  (هشدار دهنده ها):  آتش سوزی  اعالم کنندهٴ  سيستم های  ۲ــ۶ــ۲ــ 

سريع تر، اعالم کننده های اتوماتيک و دستی مختلفی طراحی گرديده که عبارت اند از:
الف) سيستم اعالم کنندهٴ دستی: اين نوع هشدار دهنده ها در راهروها و پله ها نصب می شوند. افراد با مشاهدٔه آتش سوزی 
بالفاصله بايد شيشه روی هشدار دهنده را بشکنند. با  فشاردادن تکمه، دستگاه مرکزی که در واحد آتش نشانی محل يا در نگهبانی 

نصب شده است، به کار می افتد. اين سيستم به کلئه مراکز اعالم خطر درساختمان متصل است (شکل۳ــ۲).

شکل۳ــ۲ــ سيستم اعالم کنندهٴ دستی

درجۀ فشار
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اعالم کننده های  از  است،  کم  افراد  تردد  روز  شبانه  در  که  حساس،  محل های  در  اتوماتيک:  اعالم کنندهٴ  سيستم  ب) 
اعالم  برای  خودکار  حساس  دستگاه  تعدادی  به  و  دارند  مرکزی  سيستم  اتوماتيک  اعالم کننده های  می نمايند.  استفاده  اتوماتيک 

آتش سوزی مجهزند که در سقف ها با فواصل معينی نصب  می شوند (شکل۴ــ۲). دستگاه ها ممکن است به شرح زير باشند:
ــ حساس به دود، که با دريافت دود ناشی از آتش سوزی به کار می افتد. 

ــ حساس به حرارت، که با باال رفتن درجٔه حرارت کار می کند.
ــ حساس به شعله، که با دريافت امواج ماوراء بنفش ناشی از شعله کارمی کند. 

شکل۴ــ۲ــ سيستم اعالم کنندهٴ اتوماتيک

فعاليت فعاليت ٣٣ــــ۲۲
با هماهنگی مديريت هنرستان از يكی از پايگاه های آتش نشانی بازديد كنيد يا جهت آموزش در هنرستان از 

كارشناسان آن مركز دعوت به عمل آوريد.

۷ــ۲ــ اقدامات الزم برای اطفای حريق
در آتش سوزی ها دقايق اوليه بروز حريق بسيار اهميت دارد، زيرا با يک اقدام سريع جهت اطفا می توان از توسعٔه آتش جلوگيری کرد 
و خسارات ناشی از آتش سوزی را به حداقل رساند. برای موفقيت در مبارزه با حريق و جلوگيری از خطرات احتمالی دستورالعمل های 

زير را به کار ببريد:
ــ طريقٔه کار با خاموش کننده ها را به خوبی ياد بگيريد تا در صورت نياز سريعاً دستگاه را آماده کنيد (شکل۵ــ۲).

نحؤه استفاده از خاموش کنندٔه دستی به قرار زير است: 
الف ــ ضامن کپسول را بکشيد.

ب ــ سطح پايينی شعله را نشانه بگيريد.
ج ــ اهرم نازل را فشار دهيد.

دــ مادٔه اطفايی را به صورت جارويی، به صورت عدد هشت التين (8)، به موضع بپاشيد.
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ــ برای خاموش کردن آتش در مکانی قرار بگيريد که بتوانيد از چند جهت به صحنه آتش سوزی مسلط شويد و در صورت لزوم 
قادر باشيد محل خود را تغيير دهيد و از آتش دور شويد. در فضای باز، پشت به باد بايستيد و اگر در داخل ساختمان هستيد نزديک 

در يا پنجره قراربگيريد (شکل۶ــ۲).

شکل٥ــ٢ــ روش استفاده از کپسول خاموش کنندهٴ آتش
(د)(ج)(ب)(الف)

شکل۶ــ۲ــ روش قرار گرفتن فرد و پاشيدن ماده

ــ در صورت وجود گاز، دود و حرارت زياد پارچٔه مرطوبی به دهان و بينی خود ببنديد و به حالت نيم خيز يا نشسته يا به طور 
سينه خيز با حريق مبارزه کنيد.

ــ در مورد آتش های خشک اگر پمپ آب يا خاموش کنندٔه دستی داريد بدون اتالف وقت از آن استفاده کنيد. ولی اگر هيچ 
وسيله ای در دسترس نداريد از سطل آب يا جاروی خيس کرده استفاده نماييد و به مرکز و پايين شعله حمله کنيد. اگر شيئی آتش گرفت 

آن را در پتو يا مالفٔه مرطوب بپيچيد.  
ــ برای اطفای آتش سوزی های حاصل از مواد نفتی و روغنی به هيچ وجه از آب استفاده نکنيد، زيرا در اين گونه آتش سوزی ها 
آب باعث پخش شدن آتش می گردد. اگر مادٔه مشتعل در ظرف فلزی باشد بهتر است روی آن را با مالفه يا پتوی مرطوب بپوشانيد تا از 

رسيدن هوا جلوگيری شود. اگر مايع مشتعل روی زمين راه بيفتد سعی کنيد روی آن را با ماسه و خاک بپوشانيد.
ــ اگر در اثر شدت حرارت، بخاری سرخ و مشتعل شده باشد، قبل از هرکاری منبع آن را ببنديد. هرگز بخاری مشتعل را به 
خارج پرتاب نکنيد زيرا می تواند باعث گسترش آتش و خطرات ديگری شود. فورًا روی آن را با يک پتوی مرطوب  بپوشانيد. وسايل 

را از نزديک آن دور کنيد.
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ــ برای مبارزه با آتش سوزِی ناشی از گاز در محل های سرپوشيده اقدامات الزم عبارت اند از:
الف) اگر آتش سوزی ايجاد شده است، در اولين فرصت جريان گاز را قطع کنيد و سپس اطراف مخازن گاز را با توجه به نوع 

آتش سوزی خاموش کنيد.
   ب) زمانی که گاز در ساختمان پخش شده ولی آتش نگرفته الزم است برای جلوگيری از انفجار و آتش سوزی تمام درها 
و پنجره های ساختمان را باز  کنيد. از قطع و وصل کردن کليدهای برق خودداری کنيد. البته در مواردی که فيوز برق درخارج از 
ساختمان قرار دارد می توانيد جريان برق داخل ساختمان را بدون ايجاد جرقه قطع کنيد ولی اگر فيوز در داخل محـــلی که در آن گاز 

پخش شده قرار داشته باشد به هيچ وجه آن را قطع نکنيد. 
ــ هميشه مواظب خطر انفجار و سقوط اجسام و فرو ريختن سقف باشيد و در صورت احساس خطر، در موقعيت امن تری به 

مبارزه با حريق ادامه دهيد.
ــ اگر اتومبيل آتش گرفت از خاموش کنندٔه دستی که در اتومبيل داريد استفاده کنيد يا از پتو، خاک و کت برای خاموش کردن 

استفاده کنيد. معموالً چون آتش سوزی اتومبيل در اثر اتصالی سيم های برق شروع می شود اگر می توانيد سيم های باتری را قطع کنيد.
ــ هميشه، به خصوص در مناطق جنگلی و جايی که مواد قابل اشتعال وجود دارد، دقيقاً مراقب باشيد که آتش کامالً خاموش 

گردد.
اگر احساس کرديد قادر به کنترل آتش نيستيد: 

ــ با گرفتن شمارٔه تلفن ۱۲۵، آتش نشانی را خبر کنيد. در محلی که آتش به وجود آمده است درها را ببنديد و از ورود هوای 
تازه جلوگيری کنيد.

 
فعاليت فعاليت ٤٤ــــ۲۲

در صورت ورود به خانه و استشمام بوی گاز چه كارهای بايد اجنام دهيد. با هم كالسی های خود اقدامات 
الزم را به منايش بگذاريد.

فعاليت فعاليت ۵۵ــــ۲۲
چنانچه حادثۀ آتش سوزی برای دانش آموزان كالس اتفاق افتاده است آن را در كالس تعريف مناييد و نقش 

عامل بی دقتی و رعايت نكردن مسائل امينی در آن حادثه را بررسی مناييد.

فعاليت فعاليت ۶۶ــــ۲۲
كه  می مناييد  توصيه  حلی  راه  چه  بسوزد  شما  اموال  متام  و  بيفتد  اتفاق  شما  برای  آتش سوزی  حادثۀ  اگر 

ضررهای وارده جبران شود؟ حتقيقی در مورد بيمۀ آتش سوزی اجنام دهيد و آن را در كالس ارائه كنيد.

فعاليت فعاليت ۷۷ــــ۲۲
اگر داستان يا فيلمی با موضوع مرتبط با آتش سوزی ديده ايد، خالصۀ آن را در كالس بيان منائيد.



١٥

بحث کنيد
در صورتی كه به همراه خانوادۀ خود با خودروی شخصی خويش در خيابان در حال حركت هستيد و ماشني 

آتش نشانی پشت سر شماست چگونه بايد با آن همكاری مناييد؟

سؤاالت تئوری
۱ــ آتش را تعريف کنيد.

۲ــ نقطٔه اشتعال نقطه ای است که مواد قابل اشتعال به .......يا ........تبديل گردد و در اثر وجود يک 
شعله يا جرقه مشتعل شود.

۳ــ منابعی را که باعث آتش سوزی می شوند، نام ببريد.
دست  به  و .......  عامل .......، ......  سه  ترکيب  از  که  است  شيميايی  واکنش  يک  نتيجٔه  آتش  ۴ــ 

می آيد.
۵ ــ جدولی رسم کنيد و انواع آتش سوزی، روش و وسيلٔه خاموش کردن آن ها را در آن بنويسيد.

۶ ــ بارزترين مزيّت خاموش کنندگی آب کدام مورد است؟
ب) هادی جريان الکتريسيته الف) عايق بين هوا و آتش  
د) ضريب جذب حرارتی باال  ج) کاهش درصد اکسيژن  

۷ــ کدام يک از خاموش کننده های زير با جای گزين کردن گاز های سنگين تر از هوا آتش را خاموش می کنند؟
د) آب ج) کف  ب) پودر  الف) دی اکسيدکربن 

۸ ــ برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال از .......... و ماسه خشک مخصوص 
فلزات استفاده می کنند. 

۹ــ انواع سيستم های اطفای حريق را نام ببريد.
۱۰ــ انواع سيستم های اعالم کنندٔه آتش سوزی را نام ببريد.

۱۱ــ تفاوت سيستم های اطفای حريق با سيستم های اعالم کنندٔه آتش سوزی را شرح دهيد.
۱۲ــ سيستم اعالم کنندٔه اتوماتيک به چه مواردی حساس هستند؟ نام ببريد.

۱۳ــ خاموش کننده ها را تعريف کنيد.
۱۴ــ برای اطفای آتش سوزی های حاصل از مواد نفتی و روغنی کدام روش مناسب نيست؟

د) خاک ج) آب  ب) ماسه  الف) پتوی مرطوب 
۱۵ــ در صورت مواجهه با يک آتش سوزی چگونه عمل می کنيد؟ توضيح دهيد.
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگيرنده بايد بتواند:
1ــ نكات امينی در آشپزخانه را توضيح دهد.

2ــ نكات امينی در اتاق های نشيمن و خواب را بيان كند.

3ــ نكات امينی در اتاق كودكان را بيان كند.

4ــ نكات امينی در راهروها و پلكان را بيان كند.

5 ــ نكات امينی در حمام را توضيح دهد.

6ــ شرايط امينی در انباری را بيان كند.

در حال چرخ کردن گوشت هستيد که زنگ تلفن به صدا درمی آيد. شما چرخ گوشت را خاموش می کنيد و در عين حال خيالتان 
راحت است که کودکتان، که در خانه در حال بازی کردن است، به باالی کابينت دسترسی ندارد. پس آسوده خاطر با دوستتان مشغول 
صحبت می شويد که ناگهان متوجه صدای چرخ گوشت می شويد. بالفاصله به آشپزخانه می رويد و کودک کنجکاو خود را می بينيد که 

با کمک چهارپايه ای خود را به چرخ گوشت رسانده است و…   .
تهديد می کند به  خانواده را  افراد  خطراتی که  خانگی و  حوادث  بروز  احتمال  تا  دهيد  انجام  خانه  در  بايد  ايمنی  اقدامات   چه 
حداقل برسد؟ اميد است با مطالعٔه اين فصل خطراتی که در خانه ، افراد خانواده را تهديد می کند شناسايی نماييد و با رعايت نکات 

ايمنی احتمال وقوع خطر را کاهش دهيد. 

۱ــ۳ــ ايمنی در آشپزخانه
بعضی از مواردی که در يک آشپزحانه ايمن رعايت می شود در شکل ۱ــ۳ نشان داده شده است. 

فصل ۳

ايمني در خانه



١٧

شکل ۱ــ۳ــ رعايت موارد ايمنی در آشپزخانه

چاقوها را در محفظۀ چوبی
 مخصوص نگه داريد.

يک خاموش کننده
 در محل مناسب نصب کنيد.

وقتی از لوازم برقی استفاده 
نمی کنيد دوشاخه را از پريز جدا کنيد.

در  گاز  به  حساس  هشداردهندۀ  يک 
باالی اجاق نصب کنيد.

بيش تر از شعله های عقبی استفاده کنيد و دستۀ 
ظروف را به سمت عقب اجاق بچرخانيد.

  مايعات ريخته شده روی زمين را بالفاصله خشک کنيد.

فعاليت فعاليت ۱۱ــــ۳۳
شايد بارها در آشپزخانه ليز خورده باشيد يا حوادث ناگوار اين چنينی بارها برای شما اتفاق افتاده باشد.

به نظر شما امكان وقوع چه نوع حوادث خطرناكی در خانه وجود دارد؟
نظرات خود را فهرست كنيد  و دربارۀ آن ها با معلم و دوستانتان گفت گو منائيد.

مواردی که در آشپزخانه بايد رعايت شوند عبارت اند از:
۱ــ۱ــ۳ ــ محيط آشپزخانه 

ــ توجه داشته باشيد کف آشپزخانه بايد هميشه خشک و تميز نگه داشته شود تا با خطر سرخوردن مواجه نشويد. بنابراين مايعات 
ريخته شده را بالفاصله پاک و زمين را خشک کنيد. از دمپايی مناسب که سر نمی خورد استفاده کنيد.

ــ مطمئن شويد که ميز کار آشپزخانه، ظرف شويی و…  نور خوبی داشته باشند تا بتوانيد با امنيت کار کنيد.
ــ برای دسترسی به قفسه های بااليی از چهارپايه يا نردبان محکم و دوطرفه ايمن استفاده کنيد و دقت کنيد که پايه های آن روی 

زمين سرنخورد.
۲ــ۱ــ۳ــ اجاق گاز

ــ اجاق گاز هيچ گاه در کنار پنجره و در مسير باد قرار نگيرد. همين طور پرده، دستمال، دستگيره و هيچ وسيلٔه قابل اشتعالی 
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در نزديکی شعله نباشد، زيرا ممکن است بسيار خطرناک باشد.
ــ در آشپزخانه يک خاموش کنندٔه آتش و در نزديکی اجاق گاز يک هشداردهنده نصب کنيد. 

ــ از سالم بودن لوله ها و اتصاالت گاز اطمينان حاصل کنيد. مرتب آن ها را کنترل نماييد.
ــ اجاق ها و آبگرم کن های گازی بايد مجهز به ترموکوپل١ باشند تا در صورت نشت گاز از توسعه و انتشار آن و وقوع انفجار 

جلوگيری گردد.
ــ تا حد امکان از شعله های عقبی اجاق به جای شعله های جلويی استفاده کنيد.

ــ در هنگام آشپزی از پيش بند، لباس های جنس نايلونی و آستين گشاد، استفاده نکنيد.
ــ برای خارج کردن بوی غذا و بخار حاصل از آن هواکش نصب کنيد. 

۳ــ۱ــ۳ــ لوازم آشپزخانه
ــ هنگام استفاده از ديگ زودپز، مطمئن شويد که سوپاپ های آن تميز باشند. برای باز کردن دِر زودپز ابتدا مطمئن شويد که 

تمام بخار موجود خارج شده است.
ــ کتری ، سماور ، قابلمه و… را در دسترس و در مسير رفت و آمد کودکان قرار ندهيد. برای حمل ظروف داغ از دستگيرٔه 

پارچه ای مناسب و خشک استفاده کنيد. خيس بودن پارچه گرما را به سرعت منتقل می کند. 
ــ کودکان را با خطرات موجود در آشپزخانه آشنا کنيد. جلوی اجاق گاز و روی قفسه ها و کشوهايی که شامل مايعات خطرناک 

يا چاقوهای تيز هستند مانع ايجاد کنيد (شکل۲ــ۳).

١ــ ترموکوپل وسيله ای بسيار ضروری از نظر ايمنی وسايل گازسوز است، زيرا در صورتی که گاز شبکه قطع شود و مجددًا برگشت داشته باشد از تجمع گاز و خطر آتش سوزی و 
انفجار جلوگيری می کند. اجاق گازهايی که به ترموکوپل مجهز هستند، در صورت سر رفتن غذا و خاموش شدن شعله، باعث می شوند که جريان گاز قطع گردد و خطر انتشار گاز از بين برود.

شکل ۲ــ۳ــ مانع جلوی اجاق گاز

ــ کبريت ها، وسايل نوک تيز، چاقوها و مواد شيميايی مثل پاک کننده ها و شوينده ها را دور از دسترس کودکان نگه داری کنيد. 
ترجيحاً چاقو ها را در محفظه های چوبی مخصوص نگه داری کنيد (شکل۳ــ۳).
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شکل ۳ــ۳ــ محل نگه داری چاقوها

برقی  وسايل  ايمنی  و  گرفتگی  برق  از  پيش گيری  برای  ــ 
استفاده از سيم ارت١ می تواند مؤثر باشد. برای اين کار می توانيم 
سيمی قطورتر از سيم خود دستگاه را آماده کنيم، به طوری که يک 
سر آن را به يکی از پيچ های پشت دستگاه متصل و سر ديگر آن را 
به لوله کشی آب ساختمان وصل کنيم٢. در لوازمی مانند يخچال، 
لباس شويی، ظرف شويی و… که با آب سروکار دارند خطر اتصال به 

بدنه بيشتر است (شکل ٤ــ٣). 

Art ــ١
 ٢ــ در سيم کشی ساختمان بايد سعی شود از پريزهای دارای سيم متصل به زمين(سيم ارت) استفاده شود.

شکل ۴ــ۳ــ روش اتصال سيم ارت

سيم فاز
سيم نول
کابل برقسيم ارت

گاز برقی

سيم اتصال به بدنه

ــ مراقب باشيد از چند وسيلٔه پر مصرف همزمان و از يک پريز استفاده نکنيد (شکل۵ــ۳).

شکل ۵ــ۳ــ روش غلط استفاده از وسايل برقی
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ــ وقتی از لوازم برقی استفاده نمی کنيد، آن ها را خاموش کنيد يا دو شاخه را از پريز خارج کنيد. 
ــ هرگز، حتی برای يک زمان خيلی کوتاه، کودک را در کنار چرخ گوشت و وسايلی نظير آن تنها نگذاريد. 

ــ اگر در اثر غفلت حادثه ای رخ دهد و دست کودک در داخل دستگاه گير کند با خون سردی کامل، ابتدا دوشاخٔه دستگاه 
دهيد  انتقال  بيمارستان  به  را  مصدوم  و  کنيد  جدا  را  دستگاه  گلويی  دست،  به  اضافی  حرکت  هيچ  دادن  بدون  سپس  کنيد،  خارج  را 

(شکل٦ــ٣).

شکل ٦ــ٣ــ دست آسيب ديدۀ کودک توسط چرخ گوشت

ــ در صورتی که فردی دچار برق گرفتگی شود در اولين فرصت جريان برق را قطع کنيد. در غير اين صورت، به هيچ وجه به 
مصدوم دست نزنيد و از يک قطعه چوب خشک يا وسايل عايق ديگر برای کنار زدن سيم و يا دور کردن مصدوم از آن استفاده کنيد. 

سپس به انجام کمک های نخستين بپردازيد (شکل۷ــ۳). 

شکل ۷ــ۳ــ روش استفاده از چوب در فرد برق گرفته

فعاليت فعاليت ۲۲ــــ۳۳
با يك كارشناس برق و الكترونيك دربارۀ نحوۀ صحيح استفاده از لوازم برقی گفت گو مناييد و خالصه ای از 

مصاحبه خود را در كالس بخوانيد.
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۲ــ۳ــ ايمنی در اتاق ها 
۱ــ۲ــ۳ــ اتاق نشيمن و خواب: بعضی از مواردی که در يک اتاق نشمين ايمن بايد رعايت شود، عبارت اند از: 

ــ هرگز سيم برق را از عرض اتاق و زير فرش عبور ندهيد، زيرا ممکن است به مرور ساييده گردد و باعث برق گرفتگی شود.
ــ فرش ها و قاليچه ها را ثابت کنيد، به طوری که افراد روی آن ها نلغزند. 

ــ روی درهای شيشه ای عالمت ها و نشانه هايی بچسبانيد تا به طور اتفاقی کسی به آن ها برخورد نکند.
ــ شعله های روشن را قبل از ترک خانه خاموش کنيد.

ــ مراقب باشيد که وسايل قابل اشتعال، مثل پتو ، بالش و… را در نزديکی وسايل حرارتی قرار ندهيد.
ــ برای پنجره ها حفاظ های مناسب نصب کنيد. 

ــ در زمان کوبيدن ميخ به ديوار بايد نقشٔه سيم کشی را بدانيد تا در برخورد احتمالی با سيم برق، خطر برق گرفتگی پيش نيايد. 
۲ــ۲ــ۳ــ اتاق بچه ها: برای اتاق کودکان، عالوه بر احتياطات الزم (مثل ثابت کردن قاليچه ها يا مرتب نگه داشتن کف اتاق 

و… که در ساير اتاق ها به کار می بريد) موارد زير را نيز در نظر داشته باشيد: 
ــ برای جلوگيری از خطر خفگی و ايجاد حساسيت، هرگز در رختخواب کودکان زير يک سال از بالش ها يا پارچه های پرزدار 

و نرم استفاده نکنيد.
ــ يک چراغ کوچک را برای استفاده در مواقع اضطراری، در کنار تخت روشن بگذاريد.

ــ برای تخت کودک نردٔه محافظ نصب کنيد. دقت کنيد بين تشک و نردٔه تخت فاصله ای وجود نداشته باشد.
اوقات  گاهی  زيرا  شوند،  نصب  اتاق  کف  از  سانتی متری   ۱۶۰ ارتفاع  در  و  ٨ ــ۳)  باشند (شکل  درپوش  دارای  بايد  پريزها  ــ 

کودکان پيچ گوشتی، ميل بافتنی يا حتی سنجاِق سِر خود را داخل پريز فرو می کنند که باعث برق گرفتگی می شود (شکل ٩ ــ۳).

شکل ٩ــ۳ــ خطر پايين بودن پريزهاشکل ٨  ــ۳ــ در پوش پريز  

۳ــ۳ــ ايمنی در راهرو و پلکان
ــ مطمئن شويد که راهرو ها و راه پله ها از نور کافی برخوردار باشند، خصوصاً اگر کودکان يا مسن ترها از آن ها استفاده می کنند.
ــ اگر کودک خردسال در خانه داريد، در باال و پايين پلکان، درهای ايمن نصب کنيد و آن ها را بسته نگه داريد (شکل ١٠ــ٣).
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شکل ١٠ــ٣ــ نرده های ايمن پلکان

ــ اگر راه پله را موکت کرده ايد مواظب باشيد که موکت به طور محکم نصب شده باشد و سرنخورد و لبه های برآمدٔه آن به پا گير 
نکند (شکل ١١ــ٣).

شکل ١١ــ٣ــ موکت نصب شده در پله

ــ برای کمک به تردد مسن ترها روی پله ها دستگيره های مناسب نصب کنيد.
ــ نردٔه راه پله ها يا پنجره ها نبايد آن قدر فاصله داشته باشد که سر کودک داخل آن برود و گير کند. حداکثر فاصلٔه مجاز بين 

نرده ها ده سانتی متر است.

۴ــ۳ــ ايمنی در حمام
نظر به اين که در حمام ممکن است از آب و برق و گاز به طور هم زمان استفاده شود، رعايت نکات ايمنی در آن بسيار مهم است. 
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بعضی از موارد ايمنی عبارت اند از: 
ــ نصب دست گيره يا ميله، روی ديوار باالی لبٔه وان برای تأمين حمايت بيش تر، خصوصاً برای سالمندان، ضروری است (شکل 

۱٢ــ۳).

شکل ۱٢ــ۳ــ موارد ايمنی در حمام

وسايل برقی نصب شده در حمام با نخ 
ابريشمی روشن و خاموش شود.

قبل از استفاده از دوش حرارت 
آب را اندازه بگيريد.

از زيرپايی های ضد لغزش در
 حمام استفاده کنيد.

يک دستگيره مناسب
 محکم نصب کنيد.

ــ هنگام استحمام کودکان هميشه شير آب سرد را اول باز کنيد و اجازه ندهيد شير آب را آن ها باز کنند.
ــ هرگز کودکان را در حمام تنها رها نکنيد (شکل ۱٣ــ۳). کودکان از شيرهای وان دور نگه داشته شوند.

شکل ۱۳ــ۳ــ کودک در حمام

ــ از لوازم برقی مثل بخاری، وسايل حرارتی برقی، سشوار و… در داخل حمام استفاده نکنيد (شکل ۱٤ــ۳). 
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شکل ۱۴ــ۳ــ استفاده وسايل برقی در حمام ممنوع

ــ کليد برق يا وسيلٔه برقی را با دست های مرطوب لمس نکنيد. کليد قطع و وصل وسايل برقی بايد در خارج از حمام نصب شود 
يا به وسيلٔه نخ ابريشمی دستگاه روشن وخاموش گردد. 

ــ به طور منظم آبگرم کن های گازی را بررسی کنيد و برای آن ها يک هشداردهنده نصب کنيد.
ــ مواد شيميايی خانگی، مثل تميزکنندٔه دست شويی يا سفيدکننده را با هم مخلوط نکنيد. ترکيب کردن آن ها می تواند بخارات 

سمی توليد کند.

۵ــ۳ــ ايمنی انباری
ــ مکان دقيق وسايلی را که در انباری داريد يادداشت نماييد.

ــ دِر انباری و ساير محل های نگه داری وسايل را هميشه قفل کنيد تا کودکان نتوانند وارد اين مکان ها شوند.
ــ کليد روشن و خاموش کردن چراغ بهتر است در بيرون نصب شده باشد تا در تاريکی وارد انباری نشويد. 

ــ وسايل را طوری بچينيد که خطر سقوط نداشته باشند و مانع عبور نشوند.  
ــ از انبار کردن بيش از حد وسايل قابل اشتعال، مثل روزنامه های باطله و اثاثئه چوبی و همين طور مايعات آتش زا مثل نفت و 

بنزين، خودداری کنيد. 
ــ در روستاها در انبار کردن کاه يا علف تازه چيده شده دقت شود، زيرا ممکن است حرارت در مرکز آن خودبه خود باال رود 

و دچار آتش سوزی شود. 
وجود پارچه های آغشته به روغن و تينر در کنار وسايل انبار شده می تواند خطر آتش سوزی را افزايش دهد.

فعاليت فعاليت ۳۳   ــ   ــ۳۳
امكان وقوع حوادث ناگوار را در منزل طبقه بندی مناييد و در كالس آن را ارائه دهيد.



٢٥

سؤاالت تئوری
۱ــ خطرات احتمالی موجود در آشپزخانه را بيان کنيد.

۲ــ اجاق ها و آبگرم کن های گازی بايد به ....... مجهز باشند تا در صورت نشت گاز از توسعه و انتشار آن 
جلوگيری گردد.

۳ــ لباس ها در هنگام کار در آشپز خانه نبايد از جنس ....... و قابل اشتعال باشد.
۴ــ در هنگام آشپزی از لباس هايی که آستين .......... دارند استفاده نکنيد.

۵ــ برق گرفتگی در وسايل برقی معموالً به چه علت ايجاد می شود و چگونه از آن پيش گيری می کنند؟
۶ــ نکات ايمنی در هنگام استفاده از وسايل برقی را بيان کنيد.

۷ــ بيش ترين کاربرد سيم متصل به زمين (ارت) درکدام وسيله است؟
الف) تلويزيون           ب) اجاق گاز            ج) لباس شويی            د) کامپيوتر

۸   ــ چرا نبايد سيم وسايل برقی را از زير فرش عبور داد؟
۹ــ در برق گرفتگی انجام کدام کار در اولويت قرار دارد؟

 الف) قطع فوری جريان برق             ب) کنار زدن سيم       
 ج) دور کردن مصدوم از سيم            د) تنفس مصنوعی

۱۰ــ در اتاق نشيمن چه خطراتی می تواند مشکل ساز باشد؟
۱۱ــ  حداکثر فاصله بين نرده ها ده سانتی متر است.        صحيح        غلط  

۱۲ــ در روستاها در انبار کردن  ............ دقت شود زيرا ممکن است حرارت در مرکز آن خود به خود 
باال رود و دچار آتش سوزی شود.       

۱۳ــ در راهروها و انباری چه نکات ايمنی را بايد رعايت کرد؟
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فصل ۴

ايمني در خارج از خانه

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل فراگيرنده بايد بتواند:
1ــ نكات امينی در مورد وسايل نقليه را شرح دهد.

2ــ قوانني امينی خيابان ها، معابر و پارك ها را ذكر كند.

3ــ نكات امينی در هنگام كوه پيمايی را توضيح دهد.

4ــ نكات امينی در آب را توضيح دهد.

در خانه مشغول انجام کارهايتان هستيد که تلفن زنگ می زند و متأسفانه خبر تصادف اتومبيل و بستری شدن چند تن از بستگانتان 
را به شما  می دهند که در حال بازگشت از سفر بوده اند. شما به مالقات آن ها می رويد و می بينيد که غير از راننده، که کمربند ايمنی بسته 
بوده است، بقئه افراد به شدت آسيب ديده اند و حتی وضعيت يکی از آنان وخيم است و در بيهوشی عميق به سر می برد. با خود فکر 

می کنيد که چه عواملی باعث بروز اين حادثٔه دل خراش شده است و آن ها چگونه می توانستند از بروز حادثه جلوگيری کنند؟  
با پيشرفت صنعت و فناوری (تکنولوژی) زندگی بشر نسبت به گذشته متفاوت شده وامکانات رفاهی بسياری در اختيار انسان 
قرار گرفته است تا با لذت و رضايتمندی بيشتری زندگی نمايد و در مسير تکامل قدم بردارد. اما استفادٔه صحيح نکردن از آن امکانات 
احتمال خطر را نيز برای بشر افزايش داده است، به طوری که تاکنون هيچ حادثٔه طبيعی و هيچ موجود ديگری به اندازٔه خود انسان 

نتوانسته است جان انسان ها را به مخاطره بيندازد.

۱ــ۴ــ ايمنی وسايل نقليه 
همه ساله شاهد حوادث زيادی در داخل شهر و جاده های بين شهری هستيم که صدمات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد. 
اين  نمايند.  رعايت  را  ايمنی  نکات  و  کنند  بازديد  منظم  به طور  را  خود  نقليه  وسيلٔه  رانندگان،  است،  الزم  صدمات  اين  کاهش  برای 
بازديدها برای آگاهی از عملکرد عمومی اتومبيل و سالم بودن اولئه وسيلٔه نقليه است؛ خصوصاً قبل از مسافرت بايد با دقت بيشتری 

انجام شود. 
پس از اطمينان از سالم بودن وسيلٔه نقليه، مهم ترين وظايف راننده اين است که: ۱ــ تمامی نکات آئين نامٔه راهنمايی و رانندگی 
را با دقت به  خاطر داشته باشد و رعايت کند. ۲ــ از رانندگی در مواقع خستگی، خواب آلودگی، عصبانيت و مصرف داروهايی که 
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موجب کاهش تمرکز حواس می شوند پرهيز کند. ۳ــ  از خوردن و نوشيدن يا استفاده از تلفن همراه در حين رانندگی خودداری کند. 
ـ  کودکان را در اتومبيل تنها رها نکند.  ۴ـ

سرنشينان نيز از صحبت کردن با راننده  يا ايجاد سر و صدای زياد، از اقدام به شوخی و حرکاتی که باعث کاهش تمرکز راننده 
می شود، خودداری کنند و هرگز نبايد راننده را به سريع راندن و سبقت های نابه جا و…  تشويق کنند.

فعاليت فعاليت ١١ــــ٤٤
خطرات ناشی از بی دقتی در استفاده از وسايل نقليه عمومی را فهرست مناييد.

فعاليت فعاليت ۲۲ــــ٤٤
در مورد سن و نحوۀ دريافت گواهی نامۀ رانندگی موتور و خودرو اطالعاتی كسب كنيد و ارائه دهيد.

فعاليت فعاليت ٣٣ــــ٤٤
كالس  در  و  كرده  آماده  را  كند  رعايت  سواری  موتور  حني  در  موتور سوار  بايد  كه  را  امينی  نكات  از  ليستی 

قرائت مناييد. برای كسب اطالعات بيشتر به كتاب ها و نشريات آموزش رانندگی مراجعه مناييد.

کسانی که در نزديکی راه آهن و محل عبور ريل ها زندگی يا تردد می کنند بايد آگاه باشند که هرساله ده ها نفر در اثر تصادف با 
قطار جان خود را از دست می دهند. عده ای از آن ها را کودکانی تشکيل می دهند که در آن مناطق بازی می کنند يا با پرتاب سنگ به 
شيشه های قطار، به مسافرين آسيب می رسانند يا بزرگ ساالنی هستند که پياده يا با اتومبيل از روی ريل عبور می کنند (شکل۱ــ۴). 
بنابراين، ضمن خودداری از اين گونه حرکات خطرناک و ناشايست بايد حريم تعيين شدٔه مسيرهای راه آهن را محترم شمرد و از ورود 

به آن ها و اقداماتی نظير آنچه گفته شد جدًا پرهيز کرد.           

شکل ۱ــ۴ــ خطرات اطراف راه آهن
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۲ــ۴ــ ايمنی در خيابان ها، معابر و پارک ها
ــ برای پيش گيری از تصادف با اتومبيل بايد قوانين راهنمايی و رانندگی را رعايت کنيد تا کودکان نيز از همان ابتدا به آن ها 

عادت نمايند. برای مثال، بايد هميشه از خط کشی عابر پياده عبور کنيد و به چراغ ها و تابلوهای راهنما توجه نماييد.
ــ ضمن مراقبت دائم از کودکان در پارک ها، آدرس محل سکونت و شمارٔه تلفن خود و چند تن از افرادی را که بتوان در 

موارد ضروری با آن ها تماس گرفت روی برگٔه کاغذی بنويسيد و در داخل جيب کودک قرار دهيد. 
ــ هنگام استفاده از اسباب بازی های نصب شده در پارک ها، بايد با توجه به سن و شرايط جسمی از وسايلی استفاده گردد که 

کودک قادر به کنترل خود روی آن وسيله باشد (شکل۲ــ۴) و هرگز نبايد آنان را هنگام سوار شدن بر اسباب بازی ها تنها رها نماييد. 

شکل۲ــ۴ــ بازی کودک در پارک

ــ کودکان بايد در هنگام دوچرخه سواری يا بازی اسکيت از کاله ايمنی استفاده کنند و به آن ها در محل های پر رفت وآمد 
اجازٔه دوچرخه سواری ندهيد (شکل۳ــ٤).

شکل۳ــ۴ــ استفاده از کاله ايمنی و دوچرخه

نوجوان هميشه بايد هنگام دوچرخه سواری 
کاله ايمنی سرش باشد.

دوچرخه بايد هميشه در وضعيت خوبی 
نگهداری شود.
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شکل۴ــ۴ــ جراحات ناشی از مواد منفجره

ــ عالوه بر نکات ايمنی گفته شده، برای حفظ سالمتی بايد اصول بهداشتی را رعايت کنيد و هميشه آب و مواد خوراکی مناسب 
را با خود همراه داشته باشيد تا مجبور به خريد از فروشندگان دوره گرد نشويد.

ــ مواد منفجره و محترقه، که در بعضی از جشن ها و اعياد از آن ها برای نورافشانی و شادی استفاده می شود، بسيار خطرناک 
و حادثه ساز است، به طوری که هر ساله آمار مراکز درمانی نشان دهندٔه حوادث فراوان اعم از سوختگی، آسيب های چشمی، قطع عضو 
و  کودکان  کردن  آگاه  مقابله،  راه  تنها  (شکل۴ــ۴).  می شوند  تکرار  حوادث  اين  هرساله  مسئولين،  هشدار  وجود  با  و  است  مرگ  و 

بزرگ ساالن از خطرات اين مواد است.

فعاليت فعاليت ٤٤ــــ٤٤
ليستی از خطرات موجود در معابر و پارك ها برای كودكان و بزرگ ساالن را تهيه مناييد. 

۳ــ۴ــ ايمنی در کوهستان
کوه پيمايی از ورزش های مفرح و سالم است و انجام آن در شرايط معمولی به تخصص و ابزار خاصی نياز ندارد، اما اگر در 
حين کوه پيمايی نکات ايمنی الزم رعايت نگردد می تواند خطرناک باشد و حوادث ناگواری را ايجاد کند. با توجه به نکات زير می توانيد 

خطرات را به حداقل برسانيد: 
ــ قبل از عزيمت بايد حتماً از شرايط جّوی آن منطقه آگاه شويد و در صورت مناسب بودن، اقدام به کوه پيمايی نماييد. 

ــ نشانی دقيق محلی که قصد عزيمت به آنجا را داريد به خانواده اطالع دهيد.
ــ کوه نوردی به صورت انفرادی کار عاقالنه ای نيست و بهتر است به صورت گروهی انجام شود و در بين افراد گروه، حداقل 
يک فرد با تجربه و مطلع از موقعيت محل و اصول کوه نوردی آشنا باشد. از هرگونه تک روی و انجام عمليات متهورانه بايد پرهيز کنيد 

و از دستورات رئيس گروه تبعيت نماييد (شکل۵ــ۴).
ــ تغييرات جّوی در کوه به سرعت اتفاق می افتد. بنابراين، به محض اين که احساس کرديد وضعيت هوا در حال دگرگونی است 

بايد کوه نوردی را متوقف نماييد و با رعايت احتياط اقدام به بازگشت کنيد.
ــ با درنظر گرفتن اين که اگر حادثه ای در کوهستان رخ دهد دسترسی به مراکز درمانی مدت زمانی به طول می انجامد، بايد وسايل 
ضروری کمک های اوليه، وسايل سبک گرمازا، مقداری اغذيه سبک و انرژی زا و آب آشاميدنی را به همراه داشته باشيد و حداقل 

يک نفر آشنا به امور مراقبت های اوليه در گروه وجود داشته باشد.



٣٠

ــ هنگام کوه نوردی از خوردن ميوه و سبزی های ناشناختٔه موجود در محل، جدًا خودداری کنيد زيرا ممکن است موجب 
مسموميت شود.

شکل۵ــ۴ــ کوه نوردی

(ب)(الف)

عاليت فعاليت ٥٥ــــ٤
در متاس با مركز كوه نوردی شهر خود از نكات امينی، كه بايد هنگام كوه نوردی در زمستان رعايت شود، 

مطلع گرديد.

فعاليت فعاليت ٦٦ــــ٤٤
اقداماتی را، كه هنگام رفنت به كوه پيمايی بايد اجنام داد، فهرست كنيد.

۴ــ۴ــ ايمنی در آب
هر ساله با وجود هشدارهای رسانه های گروهی يا مسئولين محلی شاهد هستيم که تعدادی از افراد در هنگام شنا در دريا يا 

رودخانه ها غرق می شوند. در حالی که با رعايت نکاتی ساده می توان اين خطرات را به حداقل رساند:
ــ اولين راه ايمنی در آب، آموزش و يادگيری شناست.

ــ همٔه افرادی که در آب کار يا بازی می کنند بايد الزاماً خودشان و خانواده شان با مهارت های نجات آشنا باشند.
ــ هرگز و تحت هيچ شرايطی در محل هايی که فاقد نجات غريق است وارد آب نشويد. 

ــ در محل های تحت کنترل، هرگز حتی با تکيه بر آشنايی به فن شنا از حريم تعيين شده جلوتر نرويد. هشدارهای ناجيان غريق 
و مأمورين ساحلی را جدی بگيريد و به آن ها عمل کنيد. 

ــ به کودکان اجازه ندهيد حتی در نزديکی ساحل به تنهايی وارد دريا شوند.
ــ در داخل آب از انجام هرگونه شوخی و بازی خودداری کنيد. 



٣١

                                                                

ــ بالفاصله بعد از خوردن غذا وارد آب نشويد.
ــ بايد مراقب باشيد در هنگام قايق سواری، با حرکت های ناگهانی تعادل قايق را به هم نزنيد. هر فردی الزم است از وسايل 

شناوری کمکی (مانند جليقه) استفاده نمايد.
ــ کسانی که می خواهند در دريا شنا کنند بايد آگاه باشند که دريا از نظر شرايط و وسعت کامالً با استخر متفاوت است و حتی 

افرادی که کامالً به فن شنا آگاهی دارند نيز گاهی در معرض خطرات جدی قرار می گيرند.

فعاليت فعاليت ٧٧ــــ٤٤
اقداماتی را، كه هنگام رفنت به آب بايد رعايت كرد، فهرست كنيد.

سؤاالت تئوری
۱ــ علت بازديد منظم وسيلهٔ نقليه را توضيح دهيد.

۲ــ نکات ايمنی الزم در هنگام رانندگی را بنويسيد.
۳ــ وظيفٔه سرنشينان را هنگام رانندگی توضيح دهيد. 

۴ــ چه خطراتی افرادی را که در حريم راه آهن قرار می گيرند تهديد می کند؟
۵ــ رعايت نکات ايمنی در خيابان ها، معابر و پارک ها را بيان کنيد.

۶ــ هنگام استفاده از اسباب بازی های نصب شده در پارک ها بايد ........ و ......... کودک را در نظر 
گرفت.

۷ــ برای پيش گيری از خطرات آسيب مواد منفجره و محترقه چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟
۸ــ موارد ايمنی در کوه پيمايی را ذکر نماييد.

۹ــ در هنگام کوه پيمايی از خوردن ............. پرهيز کنيد، زيرا ممکن است سبب مسموميت شود. 
۱۰ــ نکات ايمنی در آب را توضيح دهيد؟


