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 دستور العمل اجرایی رانندگی و هدایت خودروهای عملیاتی با هدف کاهش ریسک تصادف
 . 1اس لحظِ بِ صدا در آهدى سًگ حزیق ٍ اعشام ببید در ًظز داشت کِ قزار است در هحل حبدثِ حبضز شَین ٍ جبى ٍ هبل شْزًٍداى
را اس خطز دٍر سبسین ًِ ایٌکِ خَهبى ًیش دچبر حبدثِ شَین.

آنچه باید یک آتش نشان بداند

 1هحزم 1444

ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهای اسالمی شهر و روستا

 . 2کبّش سهبى رسیدى بِ هحل حبدثِ حتی یک ثبًیِ جْت جلَگیزی اس آسیب ٍ خسبرت بیشتز بِ شْزًٍداى بسیبر هَثز ٍ حبئش
اّویت است  .لذا بی دقتی ٍ ًداشتي سزعت هطوئي در ّدایت خَدرٍ هَجب تصبدف ٍ در حقیقت ایجبد حبدثِ دٍم در شْز خَاّد
شد .
 . 3بب آهبدگی  ،اعتوبد بِ ًفس ٍ بْزُ گیزی اس اطالعبت ستبد فزهبًدّی کِ اس طزیق بی سین در اختیبر هب قزار هیگیزد بب سزعت

سهبى هوکي بِ هحل حبدثِ بزسین ٍ رسبلت خَد را بِ سز اًجبم رسبًین.
* بِ یبد داشتِ ببشین شتببشدگی افشایش ریسک تصبدف را بِ ّوزاُ خَاّد داشت.
 . 4هْن تزیي ٍظیفِ راًٌدُ آتش ًشبى در طَل هسیز ّ ،دایت ٍ رسبًدى خَدرٍ آتش ًشبًی بِ هحل حبدثِ بَدُ ٍ بِ ّیچ عٌَاى هجبس
بِ هکبلوِ بب بی سین ًوی ببشد  ،چزا کِ خطزات هکبلوِ بب بی سین بِ هزاتب بیشتز اس هکبلوِ بب تلفي ّوزاُ در حیي راًٌدگی است.
* ٍظیفِ هکبلوِ بب بی سین بِ عْدُ هبهَر آتش ًشبى ( ًیزٍی کٌبر دست راًٌدُ ) هی ببشد.
 .5هاهَر کٌار دست راًٌذُ ٍظایف خطیزی تِ ػْذُ دارد:
الف) هکالوِ تا تی سین ٍ دریافت اطالػات ستاد فزهاًذّی ٍ راٌّوایی راًٌذُ در هسیز .
ب) کوک تِ راًٌذُ در هَاردی اس قثیل  :دٍر سدى در تقاطغ ّا ٍ ،رٍد تِ هسیزّای فزػی  ،حزکت تا دًذُ ػقة ٍ ...
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«ًکتِ هْن ایي کِ در حیي دًذُ ػقة فزدی کِ راٌّوای راًٌذُ است تایذ در هکاًی قزار گیزد کِ ّن دیذ کاهل تز هسیز
حزکت خَدرٍ داشتِ تاد ٍ ّن ایٌکِ راًٌذُ در طَل سهاى حزکت تِ ػقة اٍ را تثیٌذ».
 . 6در حیي اػشام تِ هاهَریت ضزٍری است اس ػالئن ّشذاری هاًٌذ چزاؽ گزداى  ،آصیز  ،چزاؽ ّای جلَ  ،فالشز ٍ  ...در
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طَل شثاًِ رٍس تِ هٌظَر آگاُ ساسی راًٌذگاى ٍ ػاتزیي سطح شْز استفادُ شَد.
 . 7تا تَجِ تِ ٍجَد هَاًغ کاٌّذُ سزػت در خیاتاًْا ٍ هؼاتز  ،السم است راًٌذگاى ًسثت تِ تٌظین سزػت خَدرٍ در حیي
ػثَر اس ایي هَاًغ تَجِ کافی را داشتِ تاشٌذ.
 .8راًٌذگاى تایذ در تواهی هسیزّا تِ طَل  ،ػزض ٍ ارتفاع خَدرٍ خَد تَجِ ًوایٌذ تا تا کاتلْای تزق رد شذُ اس ػزض

 .9پس اس رسیذى تِ هحل حادحِ راًٌذُ تایذ جْت استقزار خَدرٍ  ،آى را در هکاى هٌاسثی هتَقف ًوَدُ ٍ اس کارایی
هطلَب تزهش دستی اطویٌاى حاصل ًوایذ.
در اداهِ تزخی اس دالیل ػوذُ تصادفات تیاى هیشَد کِ هیتَاى تا رػایت آى هیشاى حَادث را کاّش داد:
 .1سزػت غیز هجاس
 .2سثقت غیز هجاس
 .3خستگی ٍخَاب آلَدگی راًٌذُ
 .4ػذم رػایت فاصلِ طَلی هٌاسة تا خَدرٍی جلَیی
 .5ػذم تَجِ راًٌذُ تِ ًَع خَدرٍ
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هؼثز  ،ریسِ ّای الهپ  ،تزاس هٌاسل ٍ  ...تزخَردی صَرت ًگیزد.
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 .6ػذم تَجِ راًٌذُ تِ تار خَدرٍ
ً .7قص فٌی خَدرٍ
 .8ػذم تَجِ تِ جلَ
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 .9هصزف هَاد هخذر  ،هشزٍتات الکلی یا دارٍّای خَاب آٍر
 .11ػذم تَاًایی راًٌذُ در کٌتزل خَدرٍ
 .11شزایط غیز استاًذارد هسیز
 .12اًجام کاری کِ تاػج حَاس پزتی راًٌذُ هی شَد ( صحثت تا تلفي ّوزاُ  ،خَردى ٍ آشاهیذى ٍ ) ...
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 .13پاییي تَدى تجزتِ راًٌذُ ٍ ػذم گذراًذى دٍرُ ّای آهَسشی

