چهارشنبه سىری ایمن و شاد
-

لغغ ػضَ ضبیؼِ ای ججزاى ًبپذیز است ،ثب احتیبط ٍ پزّیش اس رفتبرّبی پز خغز ،سًذگی را ثزای
خَد ٍ دیگزاى تلخ ًىٌین.

-

ثب ایجبد سز ٍ صذای ًبٌّجبر ٍ هْیت ،ضبدوبهی را ثِ تلخی تجذیل ًىٌین.
اصبثت تزوص ّبی ًبضی اس اًفجبر هَاد هحتـزلِ ثـِ چطـن ،ثبػـ

ثـزٍس آسـیت ّــبیی در

ًبحیِ پلـه ٍ چطن هیضَد ٍ گبّی حتی ثِ ًبثیٌبیی هی اًجبهذ.
-

اس لزار دادى لَاسم وٌِْ ٍ اضبفی در سغل ّبی هىبًیشُ جوغ آٍری سثبلِ در رٍسّبی آخز سبل ٍ
ًشدیه چْبرضٌجِ سَری خَدداری وٌین.

-

در صَرت ٍجَد ،حتی االهىبى ثزای رٍضي وزدى آتص اس هحل ّبی تؼییي ضذُ تَسظ ضْزداری
هٌغمِ استفبدُ وٌین.

-

در چْبرضٌجِ سَری فزسًذاًوبى را ثب خغز تٌْب ًگذارین.

-

حضَر ٍالذیي ضبغل در رٍس چْبرضٌجِ سَری ،سٍدتز اس سهبى ّویطگی در جْت وٌتزل ٍ ًظبرت
ثز فزسًذاى تَصیِ هی ضَد.

-

در ثزگشاری آییي ثبستبًی چْبرضٌجِ سَری ،ثب فزسًذاى هبى هطبروت وٌین.

-

اس ًشدیه ضذى ثِ افزادی وِ هسبیل ایوٌی را در رٍس چْبرضٌجِ سَری ،رػبیت ًوی وٌٌذ جذا
ثپزّیشین.

-

هزالت رفتبرّبی خغزًبن ٍ ًبٌّجبر ثبضین ٍ در صَرت لشٍم هزاتت را ثِ پلیس  ۱۱۱اعالع دّین.

-

اس پزیذى رٍی آتص ثِ خصَظ ثب چبدر ،هبًتَ ٍ یب لجبس ّبی گطبد اجتٌبة وٌین.

-

اس وجزیت ٍ هَاد آتص سا هبًٌذ ثٌشیي ،الىل ٍ هبًٌذ آى را ثِ خصَظ در رٍسّبی آخز سبل ٍ
چْبرضٌجِ سَری اس دستزس وَدوبى ٍ افزاد ًبثبلغ دٍر وٌین.

-

وَدوبى اغلت وجزیت ٍ تزلِ ٍ هَاد آتص سا را در ًمبط غیز لبثل دیذ هثل اًجبری ،داخل ووذ ٍ
ٍسبیل ضخصی خَد هخفی هی وٌٌذ .تَصیِ هی وٌین در ایي ایبم ،حتی االهىبى ایي هحل ّب را
هَرد ثبسرسی لزار دّیذ.

-

داخل خبًِ ٍ فضبی ثیزٍى خبًِ ( حیبط ،حیبط خلَت ،اًجبر ،پبرویٌگ ،پطت ثبم) را ٍارسی وٌین
تب اگز وَدوبى هَاد هحتزلِ در آًجب پٌْبى وزدُ اًذ ،آًْب را پیذا وٌین.
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-

تزلِ ّب ٍ فطفطِ ّب ٍ دیگز اسجبة آتص ثبسی را اس فزٍضٌذُ ّبی هجبس ٍ هؼتجز تْیِ وٌین .ثِ
ثزچست آًْب تَجِ وزدُ ٍ اس ثی خغز ثَدى آى اعویٌبى حبصل وٌین.

-

اس ًگْذاری هَاد هحتزلِ ٍ ٍسبیل آتص ثبسی (حتی ٍسبیل ٍ هَاد استبًذارد) در ًشدیىی ٍسبیل
حزارتی ٍ ثزلی خَدداری وٌین.

-

اس هَاد هحتزلِ ٍ هٌفجزُ ،تزلِ ٍ فطفطِ دست سبس استفبدُ ًىٌین.

-

ّزگش هَاد هحتزلِ را در جبی گزم ثِ خصَظ داخل یب در هجبٍرت هَتَرخبًِ اًجبر ًىٌین.

-

ثِ ّیچ ػٌَاى ،هَاد هحتزلِ را در ظزٍف ضیطِ ای یب فلشی لزار ًذّین.

-

در ًشدیه هحل ایجبد آتص ،اس ٍجَد آة یب دیگز هَاد خبهَش وٌٌذُ آتص هغوئي ضَین.

-

اس پزتبة وزدى هَاد آتص سا هثل فطفطِ ،ثبلي ،دارت ٍ  ...ثز رٍی درختبى ،پطت ثبم ّب ٍ هٌبثغ
سَخت جذا خَدداری وٌین.

-

اس پزتبة تزلِ ٍ هَاد آتص سا اس پٌجزُ آپبرتوبى ،پطت ثبم ٍ ثبلىي ثِ خیبثبى جذا خَدداری وٌین.

-

اس ًگْذاری هَاد هحتزلِ ،تْیِ ٍ سبخت ٍسبیل آتص ثبسی در هٌشل ،سیز سهیي ،هحل وبر ٍ ...
خَدداری وٌین.

-

اس حول هَاد هحتزلِ ٍ آتص گیز ٍ اًفجبری حتی ثِ همبدیز ثسیبر ون ،در جیت لجبس ٍ ویف جذا
خَدداری وٌین.

-

هَاد آتص ثبسی (هٌفجزُ ٍ هحتزلِ) را ثِ عزف افزاد دیگز پزت ًىٌین.

-

اس پزتبة ًبرًجه ٍ هَاد هحتزلِ ثِ سبختوبى ّب وِ هَجت آسیت رسبًذى ٍ ثذ هٌظزُ وزدى آًْب ٍ
ًوبی ضْزهبى هیضَد ،خَدداری وٌین.

-

اس آتص سدى الستیهّ ،یشم ،وبرتي خبلی ٍ اهثبل آى در ٍاحذّبی هسىًَی ٍ پبرویٌگ خَدداری
وٌین.

-

اس ریختي هَاد سزیغ االضتؼبل هبًٌذ ًفت ،ثٌشیي ٍ  ...ثز رٍی آتص رٍضي جذا خَدداری وٌین.

-

ٌّگبم استفبدُ اس فطفطِ ،دستوبى را ثبس ًگْذاضتِ ٍ اس جلَی صَرتوبى دٍر ًگْذارین تب دچبر
سَختگی ًطَین.

-

توبضبچیبى هؼوَال در خغز اصبثت تزوص ّبی تزلِ ّب ٍ هَاد هٌفجزُ ّستٌذ ،سؼی وٌین در
تیزرس تزوص ّب ًجبضین.

-

فمظ در فضبی ثبس اس فطفطِ ٍ تزلِ استفبدُ وٌین.
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-

اس اًذاختي هَاد تحت فطبر (هبًٌذ وپسَل ّب ،اسپزی حطزُ وص ٍ ٍ ،)..سبیل ضیطِ ای هبًٌذ
آهپَل ٍ لَعیّبی فلشی هبًٌذ اسپزی ٍ وٌسزٍ ثِ درٍى آتص جذا ثپزّیشین.

-

در صَرت رٍضي وزدى آتص تَصیِ هی ضَد وِ آتص در حجن ون ثبضذ ٍ اس ریختي هَاد سزیغ
االضتؼبل هبًٌذ ثٌشیيً ،فت ٍ الىل جذا خَدداری وٌین.

-

ثزای رٍضي وزدى آتص اس هحل ّبیی استفبدُ وٌین وِ اهىبى سزایت ثِ جبّبی دیگز را ًذاضتِ
ثبضذ.

-

در ًشدیىی پوپ ثٌشیي ّب ٍ ٍسبیل ًملیِ وِ حبهل ثٌشیي ٍ هَاد سَختٌی آتص ثبسی ًىٌین.

-

ثب هطبّذُ خزیذ ٍ فزٍش هَاد هحتزلِ غیز استبًذارد ثِ ّز ضىل ،سزیغ هبهَریي ًیزٍی اًتظبهی
یب پلیس  ۱۱۱را در جزیبى لزار دّین.

-

اس ثزپبیی آتص در هؼبثز ثبریه ٍ در ًشدیىی پست ّبی ثزق یب ایستگبُ ّبی تملیل فطبر گبس ٍ
پبرویٌگ ّبی ػوَهی پزّیش وٌین.

-

اس پبرن اتَهجیل در وَچِ ّب ٍ هؼبثز تٌگ خَدداری وٌین ،آتص ثبسی در ًشدیىی آًْب ایي ٍسبیل
را هجذل ثِ ثوجی هیگزداًذ وِ چبضٌی اًفجبر آى وطیذُ ضذُ است.

-

ٍجَد یه وپسَل آتص ًطبًی ٍ جؼجِ ووه ّبی اٍلیِ در ًشدیه هحَعِ آتص ضزرٍی است.

-

در ّز سهبى فمظ یىی اس هَاد هحتزلِ ٍ هٌفجزُ را رٍضي وٌین ٍ ّوشهبى تؼذاد سیبدی اس آًْب را
ثبّن آتص ًشًین.

-

تزلِ ّب ٍ فطفطِ ّبی ػول ًىزدُ را هجذدا رٍضي ًىٌین.

-

در پبیبى ضت چْبرضٌجِ سَری ،ثمبیبی هَاد آتص ثبسی را ثِ سزػت جوغ ًىٌین ،الالل  ۱1تب 0۱
دلیمِ صجز وٌین ٍ ثؼذ ثز رٍی آى یه سغل آة ثزیشین ٍ لجل اس تزن هحل ،حتوبً اس خبهَش
ضذى آتص هغوئي ضَین.

-

هحل سَختگی فزد هصذٍم را ثب آة سزد ٍ تویش ،حذالل ثِ هذت  ۱۱دلیمِ ثطَیین ٍ ووزثٌذ ٍ
سیَرآالت ٍ ٍسبیل تٌگ ٍ فطبرًذُ را خبرج وٌین.

-

در صَرت هَاجِْ ثب فزدی وِ دچبر سَختگی ضذُ ،ضوي حفظ خًَسزدی اس هبلیذى هَاد غیز
ثْذاضتی هثل خویز دًذاى ،سیت سهیٌی ،رٍغي ٍ گذاضتي یخ ثز رٍی هحل سَختگی خَدداری
وٌین.

-

فزدی وِ دچبر سَختگی ضذُ را ّزچِ سزیؼتز ثِ هزوش درهبًی هٌتمل وٌین ٍ در صَرت ضذت
هصذٍهیت ثب اٍرصاًس  ۱۱1توبس ثگیزین.
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-

اگز لجبس هصذٍم رٍی ػضَ سَختِ را پَضبًذُ ،آى را اس ثذًص خبرج وٌین ٍ اگز لجبسص ثِ
پَست ًبحیِ سَختِ چسجیذُ است ،دٍرتبدٍر آى را تب هحل چسجیذُ ثِ ثذى لیچی وٌین.

-

در صَرتی وِ چطن در اثز اصبثت تزوص ّبی ًبضی اس اًفجبر هَاد هحتزلِ آسیت دیذُ است ،اس
لزاردادى دستوبل ،پٌجِ یب گبس را رٍی چطن خَدداری وٌین.

-

اگز دچبر سَختگی ضذین ،اس دٍیذى خَدداری وٌین ٍ ثالفبصلِ ثز رٍی سهیي ثغلتین.

-

اس پتَ ثزای خبهَش وزدى فزدی وِ لجبسص آتص گزفتِ است ،استفبدُ وٌین ٍ ّزگش اس وپسَل
آتص ًطبًی ثزای خبهَش وزدى اٍ ،استفبدُ ًىٌین.

-

در صَرت ثزٍس ّزگًَِ حزیك یب حبدثِ ای ،ضوي حفظ خًَسزدی ،در اسزع ٍلت ثب سبسهبى آتص
ًطبًی ( )۱01توبس ثگیزین ٍ ًَع حبدثِ ٍ ًطبًی دلیك هحل حبدثِ را اعالع دّین.

رٍاثظ ػوَهی ثیوبرستبى راسی ارٍهیِ
سهستبى ۱0۱۱
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