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پیشگیری از حریق در مساجد و حسنیه ها

 تخاسی ّای ًفتی سا حتواً سٍی سیٌی هخصَظ لشاس دّیذ تا دس صَست ًطت احتوالی ًفت ،هحیظ آلَدُ ٍ آهادُ آتص گیشیًطَد.
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهای اسالمی شهر و روستا

 اص گاصسَص وشدى تخاسی ّای ًفتی ٍ آتگشهىي ّای ًفتی ٍ دیگش ٍسایل گشهاصا تذٍى سعایت دستَسات واسخاًِ ساصًذُ خَدداسیوٌیذ.
 هخضى ًفت تخاسی ّا سا دس صهاى سٍضي تَدى تخاسی پش ًىٌیذ. دس ٍسایل ًفتی اص سیختي سَخت دیگش غیش اص سَخت هصشفی خَدداسی ضَد تغَس هثال دس صَست ًفت سَص تَدى تخاسی اصگاصٍئیل تشای سَخت استفادُ ًىٌیذ
 دسجِ حشاست دستگاُ ّای گشهاساص سا تا تَجِ تِ حجن هحیظ تٌظین وٌیذ ٍ اص استفادُ وشدى تیص اص حذظشفیت تخاسی ّا یا دس صهاى استفادُ اص تخاسی ّای ًفتی توام دستْا ٍ پٌجشُ ّا ٍ یا دسب چادسی تىایا سا ًثٌذیذ ٍ هسیشی ساتشای ٍسٍد َّای تاصُتِ هحیظ تاص تگزاسیذ تا اوسیژى وافی هحیظ تاهیي ضَد.
 دس صَست استفادُ اص تخاسی ّای گاصی ٍ پس اص ًصة تخاسی ٍ اعویٌاى اص عولىشد صحیح آًْا هشالة تاضیذ وِ ضیش فلىِ گاصهخصَظ دستگاُ دس هعشض دستىاسی تچِ ّا ٍ آسیة ّای فیضیىی لشاس ًگیشد.
در نقاطی که انشعاب گاز ندارند و مجبورند از نفت و یا ذغال بعنوان سوخت استفاده کنند توصیه
می شود:

 ًفت سفیذ سا دس داخل تطىِ ّا ٍ هخاصى فلضی دسب داس ٍ ضیش فلىِ داس ون حجن ًگْذاسی وٌٌذ. هحل استمشاس هٌاتع رخیشُ سَخت تایذ حتی االهىاى اص هحیظ تشلشاسی تىایا دٍستش تاضذ ٍ دس هسیش ٍسٍد ٍ خشٍج سَگَاساى لشاسًگیشد.
 استمشاس هخاصى ًفت دس صیش پلِ ّا ٍصیش صهیي ّا ٍ پطت تام ّا ٍ خش پطتِ ّای هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا تسیاسخغشًان است ٍحتی الومذٍس اص رخیشُ وشدى آى دس ایٌگًَِ اهاوي خَدداسی تعول آیذ.
 دلت وٌیذ وِ صهیي استمشاس هخاصى سَخت ّویطِ تویض ٍ عاسی اص آلَدگی تاضذ ٍ اص لشاس دادى ّشگًَِ ٍسایل لاتل اضتعال دسًضدیىی آًْا خَدداسی وٌٌذ.
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 هخاصى رخیشُ ساصی سَخت ًثایذ دس ًضدیىی هٌاتع حشاستی ٍ ٍسایل حشاست صا هستمش ضًَذ. گًَی ّای رغال تایذ دس هحیظ واهالً خطه ًگْذاسی ضًَذ ٍ توام هَاسد ایوٌی هحل استمشاس هخاصى سَخت دس هَسد هحل ًگْذاسی گًَی ّای رغال ًیض الصم االجشا است.دودکش:

 -دٍدوص ّا هْوتشیي ًمص سا دس خَب سَختي ٍ ایوٌی ٍسایل ایفاء هی وٌٌذ ٍ ضایذ تتَاى گفت وِ اص اسواى اصلی ایوٌی ّش
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دستگاُ حشاست صا )سیستن دٍدوص ( آى است لزا تَصیِ ّای صیش دس خصَظ ًصة آى تایذ اجشا ضَد.
 لثل اص تْشُ تشداسی اص دستگاُ حشاست صا هاًٌذ تخاسی ،سیستن حشاست هشوضی ٍ اهثالْن دٍدوص سا ًظافت ٍ اص تاص تَدى هسیشدٍدوص اص پطت تام تا ٍسیلِ هشتَط اعویٌاى حاصل وٌیذ.
 دٍدوص ّا دس ًاحیِ هٌتْی تِ فضای تاص تایذ هجْض تِ والّه تاضٌذ تا اص افتادى اجسام داخل دٍدوص ٍ وَساى َّا دسصهاى ٍصش تٌذ تادّا هصَى تاضٌذ.
 دٍدوص ّا دس ًاحیِ هٌتْی تِ فضای تاص تایذ واهالً هحىن ٍ هْاس ضذُ تاضٌذ تا دس اثش تاد ٍ تَفاى جذاًطًَذ ٍ آسیة فیضیىی لغش لَلِ دٍدوص تایذ تا لغش خشٍجی دٍد ٍسیلِ گشهاساص تٌاسة داضتِ تاضذ. دٍدوص ّا دس ًاحیِ اتصال تِ ٍسیلِ گشهاساص ٍ دس فضای تاص تایذ حتی االهىاى تصَست هستمین ٍ تذٍى پیچ ٍ خن ًصة ضًَذ. دٍدوص ّا ًثایذ دس هجاٍست پشدُ ٍ هَاد لاتل اضتعال لشاس گیشًذ ٍ اص هحل واهالً اهي ٍ تا ساختاس ساختواًی عثَس دادُ ضَد.تمهیدات ایمنی:

 تا تَجِ تِ اّویت هعاتش خشٍج هٌاسة ٍ تذٍى هاًع دس تخلیِ توَلع هتصشفیي دس صهاى آتص سَصی ٍ حَادث احتوالی هَاسد صیشتایذ دس هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا اجشا ضَد.
 اص آریي تٌذی ٍ یا هسذٍد وشدى دستْای خشٍجی هساجذ ٍ تىایا جذاً خَدداسی تعول آیذ . الصاق تشچسة ٍ یا تاتلَ خشٍج ٍ ساٌّوای خشٍج دس ًماط هختلف هساجذ ٍ تىایا ٍ حسیٌیِ ّا الضاهی است تا دس هَالع اضغشاسی ٍ تشٍص حشیك ٍ حَادث ،هتصشفیي سا تِ هعثش عوَهی هٌاسة ساٌّوایی وٌذ. ّوِ تاصضَّای دستْای خشٍج تایذ تِ سوت هعاتش خشٍجی تاضذ ٍ تِ ّیچ عٌَاى تِ سوت داخل هساجذ یا حسیٌیِ ّا تاص ًطَد. ایجاد ضثىِ آتشساًی آتص ًطاًی دس هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا ضشٍسی است ٍ تایذ تِ ًحَی عشاحی ٍ ًصة ضَد وِ اهىاى پَضص دّی الصم تِ ّوِ ًماط سا داضتِ تاضذ ٍ ظشفیت هخاصى آى تا تَجِ تِ -فاصلِ ایستگاُ آتص ًطاًی هحل تعییي ٍ حذالل تشای هذت صهاى  1۱دلیمِ دس ًظش گشفتِ ضَد.
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ً -صة سیستن اعالم آتص سَصی خَدواس دس هساجذ ٍ حسیٌیِ ّایی وِ دائوی ّستٌذ الضاهی است .
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