هشدارهای ایمنی
در روزهای پایانی سال که منتهی به چهارشنبه
سوووری اسووت از قرار دادن مواد و اشوویا قاب
اشووتعال در مح روباز و غیر مسووود خودداری
نمایند.
مواد سوووختنی و ترقه را در موادیر کم هرگز در
منزل نگهداری نکنید.
وجود یک کپسوول آتش نشووانی خاموش کننده
پودری در نزدیکی محوطه آتش ضروری است
مواد محترقه خاصووویت خود به خودی آتش

به نام خداوند بخشنده مهربان

گیری و انفجاری دارند .لذا از نگهداری آنها حتی

آیین چهارشنبه شوری از جمله کهن ترین آیین ایرانی است.

به موادیر بسوویار کم در منازل ،زیرزمین ،مح

مردم ایران در شب آخرین چهارشنبه سال به جشن و

کار و… جداً خودداری کنید

پایکوبی می پردازند تا آغاز سال نو برای آنها خوش اقبالی

از حم مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری

در پی داشته باشد .اما مراسم چهارشنبه سوری در گذشته

حتی به موادیر بسیار کم ،در جیب لباس و کید

هیچ شباهتی به مراسم فعلی نداشته است! به همین سبب

جدا خودداری کنید

برای حفظ سالمت خود الزم است تا نکاتی را رعایت
کنید .ساالنه هزاران نفر از هموطنان در این مراسم مصدوم
و یا معلول می شوند و هزاران خانواده ایرانی سال نو را با غم

شهرداری منطقه  7تهران
اداره HSE

و اندوه شروع میکنند .لحظه ای غفلت مسیر زندگی این
افراد را تغییر میدهد .هیچ فردی اعم از تولید کننده ،مجری
آتش بازی ،ناظران یا حتی عابران پیاده و رهگذران از

آسیبهای چهارشنبه سوری در امان نیستند.

بوایای مواد آتش بازی را سریعاً جمع آوری
نکنید .حتماً  51تا  22دقیوه صبر کنید.
بعد آن را جمع آوری کرده و در یک سط
محتوی آب بریزد و سپس دفع کنید.
از آتش زدن درختان و بوته ها جدا
خودداری فرمایید.

آتش بازی در نزدیکی پمپ بنزین ها ،وسای
نولیه که حام بنزین و مواد سوختی هستند،
در صورت کمترین نشت از وسای نولیه ،و
حتی در شرایط عادی این وسای را به بمبی
تبدی می کند که ماشه انفجار آن کشیده
شده باشد.
در صورت روشن کردن آتش توصیه می شود
که آتش در حجم کم باشد و از ریختن مواد
سریع االشتعال نظیر نفت ،بنزین و الک روی
آتش جدا خودداری کنید.

به والدین عزیز جدا توصیه می شود به ویژه
در شب چهارشنبه سوری از خروج کودکان
و نوجوانان خود از منزل جلوگیری کنند
زیرا هرچند که آنها دست به این بازی
خطرناك نزنند اما حضور آنها در محوطه ای
که دیگران در آن با آتش و مواد محترقه
بازی می کنند عمدا و ناخواسته سالمتی
آنها را نیز در معرض خطر جدی قرار
میدهد.

همدلی با آتش نشانان در چهارشنبه سوری امسال

شماره  521را به خاطر بسپارید.
در صورت بروز آتش سوزی و هر گونه حادثه دیگر
مراتب را سریعا به سامانه  521اطالع دهید.

رهگذران از جمله مصدومان و قربانیان این
شب هستند ،بنابراین از تردد های بی مورد
و غیر ضرور پرهیز نمایید.
مواد آتش بازی (منفجره و محترقه) را به
طرف افراد دیگر پرت نکنید.

این مواد را در داخ وسای با پوشش شیشه
ای و یا قوطیهای فلزی منفجر نکنید.
از مواد محترقه و منفجره و ترقه و فشفشه
دست ساز استفاده نکنید.

در رورت بروم هر ونه آسیب به چشم یا

در صورت داشتن لباس گشاد از نزدیک شدن به

دیگر اعضا بدون دساکاری به مراکب

آتش و یا پریدن از روی آن جدا خودداری نمایید

بهداشای درمانی مراجعه کنید.

استتاداده ام مواد آتش بامی هر ب به رور
کامل ایمن نیستت ح یای در رتتورتی که

کامالً مراقب رورت رد.

