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 مخاطرات زیستی آتش نشانان در ایستگاه های آتش نشانی
َمٍ گیشیُاي تیماسیُاي ػفًوی ینی اص مطنالت ماسَاي دستٍ جمؼی ي ضیفتی اص جملٍ آتص وطاوی می تاضذ َمیه امش تاػث
اوتقال تیماسي اص ضخػی تٍ ضخع دیگش ي گاَی تٍ خاوًادٌ می ضًد .ضىاسایی ساٌَاي اوتقال ػامل ایجادمىىذٌ تیماسي وقص
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ویژه كاركنان شهرداریها ،دهياریها و شوراهای اسالمی شهر و روستا

مُمی دس مىتشل آن داسد .تا ضىاخت مامل تیماسي ي سيضُاي اوتقال آن می تًان اص َمٍ گیشي تیماسي پیطگیشي مشد ي وُایتا"
ساٌ دسمان مامل آن سا مطف مشد .استافیلًمًك آسئًس تٍ ػىًان یل ػامل تیماسيصاي قذستمىذ مٍ ػفًوتَاي متؼذدي سا ایجاد
میمىذ ،ضىاختٍ ضذٌ است.ایه تامتشي دس سطًحی مٍ دس تماس منشس تا دستَا َستىذ ،یافت میضًد.
چگونه اقامتگاه را به «منطقه پاكيسه» تبذیل كنيم؟

دس اختیاس گزاسدن مًاد ضستطً ي ضذػفًوی ،يسایل حفاظت فشدي ي ....ػفًوت مىتشل گشدد .تامىًن ایه گًوٍ پشيتنلَا
استاوذاسدساصي وطذٌ ي دس تیطتش مًاسد دس اختیاس ویست .دس چىیه ضشایطی ،مطلة پیص سي ي دیگش مطالة اص ایه دست ،دس حذ
تًغیٍ وامٍ تذيیه یافتٍ ي دس اختیاس آتصوطاوان گشامی قشاس گشفتٍ است.اقامتگاٌ دس ایستگاٌ آتصوطاوی محلی مخػًظ
استشاحت ،خًاب ،يسصش ،وظافت ي قشاس دادن يسایل ضخػی آتصوطاوان دس صمان خاسج اص ػملیات است.
برای جلوگيری از انتقال بيماریهای عفونی ،مرسا و دیگر عفونتهای احتمالی،توصيه میشود:
 .اتتذا پامساصي (وظافت) ،سپس ضذػفًوی اوجام گیشد.
 .مشحلٍ  :1سطًح سا تا َذف اص تیه تشدن مثیفی ي آلًدگیَاي قاتل مطاَذٌ وظافت ي ضستطً مىیذ.
 .مشحلٍ  : 2سطح تمیض ،مشحلٍ تاال ،سا تٍ مًاد ضذػفًوی مىىذٌ آغطتٍ مشدٌ ،اجاصٌ دَیذ تشاي مذت صمان الصم ،تشاتش تًغیٍ
ماسخاوٍ ساصوذٌ مادٌ ضذػفًوی مىىذٌ مػشفی ،سيي سطح مضتًس تماوذ.
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ایستگاٌَاي آتصوطاوی تایذ تشاي محافظت پشسىل آتصوطان پشيتنلَاي ػملیاتی استاوذاسد داضتٍ تاضىذ .تا تا تشقشاسي آمًصش،
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 .مشحلٍ  :3تمامی مىاطق َذف ،اص جملٍ آضپضخاوٍ ،محل استشاحتَ ،مچىیه تمامیذستگیشٌَا ،پیطخًانَا ،تلفهَا ،تجُیضات
يسصضی ي ...سا تٍ تشتیة تاال وظافت ي ضذػفًوی مىیذ.
دس محیط صوذگی ما اوًاع آلًدگیُا يجًد داسد ،گاَی یل ضخع واقل ي حامل يیشيس ي تیماسي می تاضذ يلی خًد اص ایه امش تی
اطالع است ،دس ماسَاي ضیفتی ي دستٍ جمؼی اص جملٍ آتص وطاوی اوتقال تیماسي اص ضخػی تٍ ضخػی دیگش ي گاَی اص ضخع
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تٍ خاوًادٌ سخ می دَذ.
ینی اص تذتشیه اتفاقاتی مٍ می تًاوذ دس صوذگی َش ضخع سخ دَذ ،ایه است مٍ یل خطش یا تُذیذ تشاي سالمتی ػضیضان ي
مساوی مٍ ديستطان داسد تاضذ ي دسگیشي ي دچاسضذن تٍ تیماسي ياوتقال آن تشاي فشد امشي ػادي ي سيصمشٌ ي تنشاسي ضًد تا
اوتقال تیماسي خًد ي خاوًادٌ سا دس خطش اتتال قشاس دَذ.

اوتقال يیشيس ي تیماسي اص ضیفتی تٍ ضیفت دیگش تٍ حذاقل ممنه تشسذ.
تؼذ اص اتمام ػملیاتُاي سىگیه ي پس اص يسيد تٍ ایستگاٌ پشسىل ديش تگیشوذ ي لثاسُاي ػملیاتی تا تًجٍ تٍ استفادٌ ي آلًدگی
ضستٍ ي تمیض ضًد .تؼذ اص ضسته ،لثاسُا صیش آفتاب پُه ضًد ،تًجٍ داضتٍ تاضیذ ،آفتاب ینی اص پامىىذٌ َا ي ضذ ػفًوی مىىذٌ َا
می تاضذ ،يلی دس ػیه حال ضستطً صیاد ي تی مًسد ي ویض آفتاب تاػث پًسیذگی ي اص تیه سفته مقايمت لثاسُاي ػملیاتی
(تجُیضات حفاظت فشدي) می ضًد.
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دس َىگام تحًیل ضیفت ایستگاٌ تایذ آضپضخاوٍ ،آسایطگاٌ ي خًديسَا ي ....تا مًاد ضذ ػفًوی مىىذٌ سطًح سفغ آلًدگی ضًد تا

