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يیژٌ کارکىان شُرداريَا ،دَیاريَا ي شًراَايَاي اسالمي شُر ي ريستا

 وكات ایمىي در مًرداستفادٌ از آبگرمكه:

*وكات ایمىي در مًرد استفادٌ از بخاري َاي گاز سًز:

 )1در غًرتي كٍ ثؼذ از فػل سرمب ثخبري را جمغ آيري مي كىیذ حتمب اوتُبي ضیر را ثب در پًش مسذيد ومبيیذ ي
درَىگبم يغل مجذد از افراد ثب غالحیت كمك ثخًاَیذ.
 )2يكي از وكبت اسبسي ايه است كٍ َمیطٍ اجبزٌ ثذَیذ ًَاي كبفي ثراي تىفس ضمب ي جُت سًخته ثخبري گبزسًز
ثٍ اتبق ثرسذ .يجًد ريزوٍ َبي زير درثُب ثراي ايه مىظًر مفیذ َستىذ .ثىبثرايه ريزوٍ َبي زير درثُب را ثب اضیبيي َمچًن
پبرچٍ ي پتً مسذيد وىمبيیذ.
 )3از غحیح سًخته گبز ي سالمت ثخبري ثًسیلٍ افراد ريػالح مطمئه ضًيذ.
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*يكي از يسبيل گبزسًزي كٍ ػمذتبً پس از لًلٍ كطي گبز مىبزل مًرد استفبدٌ قرار مي گیرد ،آثگرمكه مي ثبضذ .ايه
يسیلٍ كٍ َمبوىذ يسبيل گبزسًز ديگر ثخًدي خًد َیچ خطري وذارد ي در ياقغ جُت استفبدٌ ي ثٍ مىظًر راحتي
يآسبيص خبوًادٌ تبمیه مي گردد ،چىبوچٍ اغًل ايمىي دركبر كردن ثب آن رػبيت وطًد مي تًاوذ خطر سبز ي فبجؼٍ آفريه
ثبضذ .ػاليٌ ثر تًغیٍ َبي قجلي كٍ در خػًظ يسبيل گبزسًز كٍ درغفحبت قجل اضبرٌ ضذالزم است ثٍ ايه وكتٍ تًجٍ
ضًدكٍ وػت آثگرمكه در حمبم يب فضبيي كٍ ثطًر ػبدي در آن جريبن ًَا يجًد وذارد ثبػث كمجًد اكسیژن ي ايجبد
خفگي خًاَذ ضذ .الجتٍ وػت َرگًوٍ يسیلۀ گبزسًز در حمبم اكیذاً ممىًع است.
*آثگرمكه ديًاري در حذيد دي تب سٍ ثراثر يك آثگرمكه زمیىي گبز مػرف مي كىذ ي در وتیجٍ اكسیژن مًجًد در
فضبي مسكًوي را ثٍ سرػت مػرف كردٌ ي درغًرتي كٍ ًَا جريبن وذاضتٍ ثبضذ ،كمجًد اكسیژن درفضبي آپبرتمبن
مىجر ثٍ ثذسًزي ي تًلیذ گبزسمي  COخًاَذ ضذ .ثىبثرايه َمًارٌ ثبيذ ثراي دستگبٌ َبي گبزسًز ي خػًغبً آثگرمكه
ديًاري پیص ثیىي َبي الزم در راثطٍ ثب يريد ًَاي تبزٌ غًرت گیرد.
)1در سبختمبن َبي كًچكتر از  55متر مرثغ ثذلیل فضبي محذيد ي در غًرتي كٍ دريچٍ َبي تًُيٍ ي امكبن يريد
ًَاي تبزٌ پیص ثیىي وطذٌ ثبضذ ،وػت آثگرمكه ديًاري مي تًاوذ حبدثٍ سبز ثبضذ.
)2از وػت آثگرمكه ديًاري در تًالت ي حمبم جذاً خًدداري ومبئیذ.
)3از وػت آثگرمكه ديًاري در مغبزٌ َبيي كٍ ثراي استراحت ضجبوۀ كبركىبن استفبدٌ مي ضًد خًدداري ضًد.
*پس َمیطٍ يبدتبن ثبضذ آثگرمكه ي سبير يسبيل گبز سًز را َرگس در حمبم ي فضبَبي محذيد ي ثذين تًُيٍ وػت
وكىیذَ .ر يسیلۀ گبزسًز ثبيذ داراي يك ضیر قطغ ي يغل مستقل ثبضذ.
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 )4از سالمت ديدكص مرثًط ثٍ ثخبري اطمیىبن حبغل ومبيیذ.
 )5از تجذيل ثخبري ي سبير يسبيلي كٍ ثب سًختُبي ديگر مًرد استفبدٌ قرار مي گیروذ ثٍ يسبيل گبزسًزجذا خًدداري
ومبيیذَ.ر ثخبري ي يب سبير يسبيل گبز سًز ثبيذ ثٍ يك ديدكص مجسا ي مجُس ثٍ كالَك متػل ثبضىذ.
 )6قرار گرفته پردٌ ،لجبس ،رختخًاة ،ظريف پالستیكي ،ي سبير اضیب قبثل اضتؼبل در مجبيرت ثخبري مي تًاوذ سجت
يقًع آتص سًزي در مىسل گردد.
 )7درغًرتي كٍ احسبس كرديذ سًخت ثخبري وبقع ثًدٌ ي يب ثبضؼلۀ آثي ومي سًزد ثٍ آن ثي تفبيت ومبویذ ،ممكه
است ايه وقع وبضي از ورسیذن ًَاي كبفي ثٍ ثخبري ثبضذ.
دقت ومبيیذ ثخبري ثبيستي َمًارٌ ثب ضؼلٍ آثي ثسًزد.
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