جهت پیشگیری از سوختگی نکات ذیل را

سَختگی تا اجسام داؽ ًظیز اگشٍس خَدرٍ ٍ خصَصاً

رعایت کنید:

هَتَر سیىلت ػویك ّستٌذ ،در هَالؼیىِ افزاد اس
ٍسایل هذوَر استفادُ هی وٌٌذ (خصَصاً افزادی وِ

افزاد تا ساتمِ تطٌج را ًثایذ تٌْا گذاضت ٍ هی

در تزن هَتَر هی ًطیٌٌذ)هی تایست هزالة تواس

تایست آًاى را اس اًجام وارّای پزخطز ٍ تواس تا

پاّا(خصَصاً ساق ٍ هچ پا)تا اگشٍس هَتَر تاضٌذ.

اضیاء داؽ ٍ آتص اویذاً هٌغ وزد.

درٌّگام خستگی ٍ خَاب آلَدگی ّزگش سیگار

اػتیاد تِ هَاد هخذر ٍ واّص َّضیاری تؼذ اس آى

ًىطیذ(هوىي است در اثز خَاب رفتي فزد،سَختگی ٍ

هَجة آتص سَسی ٍ سَختگی ّایی هی ضَد وِ

آتص سَسی رخ دّذ).

هؼوَالً تسیار ػویك ٍ درجِ ّ 4ٍ3ستٌذ.

لثل اس استفادُ اس لَاسم گاسسَس،الىتزیىی،هَاد

استٌشیي ٍ تیٌز ٍ گاس تزای وارّای غیز هؼوَل ٍ در

ضیویایی ٍ...حتواً دستَر صحیح استفادُ اس آًْا ٍ

فضای تستِ استفادُ ًىٌیذ.

ًىات ایوٌی هزتَطِ را اس فزٍضٌذُ یا وارضٌاس ًصة

درهاى تیواریْای رٍحی –رٍاًی،تطٌج ٍ افسزدگی

وٌٌذُ تپزسیذٍ دستَرالؼول استفادُ اس آًْا را حتواً

را جذی تگیزیذ ٍ تطَر هزتة تیوار را تحت

تِ دلت هطالؼِ ًواییذ.

هزالثت پشضه لزار دّیذ ٍ تذٍى اطالع ٍ ًظز

هایؼات هطتؼل ضًَذُ(اسپزی حطزُ وص ٍ )...را
داخل آتص ًزیشیذ.
اس هؼایٌات هطتؼل ضًَذُ تزای رٍضي وزدى آتص
استفادُ ًىٌیذ.
حزارت آتگزهىي را تیطتز اس  44/9درجِ
ساًتیگزاد( 120درجِ فارًْایت)تٌظین ًىٌیذ.

پشضه ًسثت تِ لطغ دارٍ الذام ًىٌیذ.
یک کپسول اتش نشانی در منسل داشته باشید.

تا آتص تاسی ًىٌیذ ٍ اس آى تِ ػٌَاى ٍسیلِ ای تزای

نصب کپسول آتش نشانی در منسل و محیط کار و

ضَخی استفادُ ًىٌیذ ٍ دیگزاى را ّن اس اًجام آى

خودرو و تست مرتب دوره ای آن توسط

ًْی وٌیذ.
اس وپسَل گاس تزای تاس وزدى هجاری فاضالب تستِ
ضذُ استفادُ ًىٌیذ،سثة اًفجار هی ضَد.
درب رادیاتَر خَدرٍ را ٌّگاهی وِ خَدرٍ رٍضي
است ٍ یا آب رادیاتَر داؽ است تاس ًىٌیذ،تخار آب
داؽ تا فطار تِ صَرت ٍ دستاى ضوا پاضیذُ خَاّذ
ضذ وِ سَختگی ای ضذیذتز اس آب جَش ایجاد هی
وٌذ.

کارشناس مربوطه.
نصب کپسول آتش نشانی
هَلغ آضپشی هَاظة گیز وزدى گَضِ ی لثاس تِ
اجاق خَران پشی تاضیذ ٍ تِ طزس استفادُ اس آى آضٌا
تاضیذ.
اس لزار دادى سین ّای تزق در سیز فزش یا لالیچِ
خَدداری وٌیذ.

پیشگیری از سوختگی در محیط کار
وارگزاى ساختواًی وِ در ارتفاع وارهی وٌٌذ هی
تایست هزالثت تاضٌذ وِ واتل تزق فطار لَی

(بخارط داشته باشیذ هک حتی ارگ بیمه اه کلیه زهینه اهی

هوىي است در فاصلِ ًشدیىی اس هحل وارضاى ػثَر

ن
ردمانی انشی از سوختگی را رپداخت نماینذ،ر ج و ردد

وزدى هیلِ ّای فلشی،تا ایي واتلْا تواس صَرت

انشی از بیماری،اتالف وقت،انزیبایی اهی احتمالی

وزدُ تاضذ.در ایي هَارد هوىي است ٌّگام جاتجا

گیزد ٍ .هَجة تزق گزفتگی تا ٍلتاص تاال ضَد.
شعار اول ایمنی و بعد کاررا قبل از انجام کار مدنظر
داشته باشید.
تِ ّیچ ٍجِ تا لَاسم ٍ ٍسایل وِ تا آًْا آضٌایی
وافی ًذاریذ وار ًىٌیذ.
در ٌّگام وار در ارتفاع تاال هزالة واتلْای تزق
فطار لَی تاضیذ.

ب
و ...چیه وقت اق ل جبران نیستنذ)
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