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معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

مركز بهداشت شهيدبلنديان شهرستان قزوين 
 

 

پيشگيري از حوادث چهارشنبه سوري 
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 ي         ن ديرينهـادي جشـاز ش بـردن ذتـل ضمن رـي زيـا رعايت نكات ايمنـب 
 اجتناب كنيد:  نيزچهارشنبه سوري از خطرات احتمالي آن

.  مواد سوختي و ترقه را در مقادير كم يا انبوه در منزل نگه داري نكنيد زگهر  
ازي ـبشـايل آتـه از وسـادرست و بي رويـد همواره استفاده نـه خاطرداشته باشيـ ب

 دنبال دارد.ه هاي بزرگ حوادث ناگواري بوروشن كردن آتش
 نماييد. ن خوددارياباـوچه وخيـر، كـمعاب، ش در واحدهاي مسكونيـآتروشن كـردن از 
. بريت و مواد آتش زا را از دسترس كودكان دور نگه داريدك 

به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي بدهيد. 
ها و معابر تنگ خودداري كنيد چرا كه آتش بازي در نزديكي از پارك اتومبيل در كوچه

 نقليه كه حامل بنزين و مواد سوختي هستند در صورت كمترين نشت و حتي در لوساي
انفجار آن كشيده شده است. ماشه گرداند كه شرايط عادي اين وسايل را مبدل به بمبي مي

ز از آتش و ـرهيـا جهت پـهود بوده و به آنـرزندان خـد فـراقب اعمال و رفت و آمـم 
 . ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي هشدار دهيد

ها توصيه مي شود از فروش هاي مواد شيميايي و رنگ فروشيبه صاحبان فروشگاه
هرگونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به كودكان و نوجوانان خودداري نمايند. 

. از ريختن مواد سريع االشتعال مانند نفت، بنزين و ... بر روي آتش جداً خودداري كنيد
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، پشت بام و بالكن منازل خودداري اناز پرتاب فشفشه و موشك بر روي شاخه درخت

 . كنيد
وجود يك كپسول خاموش كننده آتش نشاني پودري در نزديك محوطه آتش ضروري  

است. 
قبل از ترك محل روشن كردن آتش حتماً از خاموش بودن آن مطمئن شده و توسط 

 يد.يآوري نماشيلنگ آب باقيمانده آن را كامالً سرد نموده و جمع
گير استفاده نشود و از در موقع پريدن از روي آتش از البسه بزرگ و گشاد و از نوع آتش

 د.كنيتجمع در اينگونه محافل خودداري 
كنيم به محض مشاهده خريد و فروش مواد محترقه به از شهروندان درخواست مي

 هرشكل سريعاً مأمورين نيروي انتظامي را در جريان قرار دهند.
 



 4 

 
 

ها اعمال در اين روزها براي حفظ سالمت فرزندان خود مراقبت و نظارت بيشتري بر آن
كنند و به همين دليل اغلب  آتش بازي را درك ميخطرات خود ،نماييد. معموالً كودكان

زا را در نقاط غيرقابل ديد مثل انباري، زيرزمين يا در داخل كمد و كبريت و ترقه و مواد آتش
كنند كه همين امر از عوامل بروز حريق و حادثه كيف و وسايل شخصي خود مخفي مي

       نظارتوردـود را مـرزندان خـها و وسايل شخصي فانـكنيم اين مكذا توصيه ميـاست، ل
 قرار دهيد. 
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به شهروندان توصيه مي كنيم در صورت بروز هرگونه حريق و حادثه خونسردي خود را 
) 125ضمن تماس سريع با آتش نشاني ( تلفن حفظ كرده و در صورت گسترده بودن حريق 

نسبت به كمك رساني و امداد به حادثه ديدگان، كودكان، افراد مسن و انتقال آن ها به محل 
امن اقدام كنند . در صورت عدم دسترسي به تلفن با درخواست (كمك- كمك) ديگران را 

تماس حاصل نمايند. 125جهت وقوع حادثه مطلع سازند و از آن ها بخواهند تا سريعاً با تلفن 
 

در صورت مواجهه با فردي كه دچار سوختگي شده، ضمن حفظ خونسردي از ماليدن 
مواد غيربهداشتي مثل خميردندان، سيب زميني و ... بر روي محل سوختگي خودداري نمايند 

 و در صورت شدت مصدوميت با ردهو مصدوم را هرچه سريعتر به مركز درماني منتقل ك
  تماس بگيرند. 115اورژانس 

بر اساس گزارشات موجود هيچ فردي و هيچ گروه سني از خطرات  حوادث ناشي از اين 
 .قرار دارند سال بيشتر در معرض خطر 16بازي ها در امان نيستند ولي پسران زير آتش

كنند، جداً بپرهيزيد.  از نزديك شدن به افرادي كه مسائل ايمني را رعايت نمي
ها و مواد منفجره هاي ترقهتماشاچيان (ناظرين بيگناه) معموالً در خطر اصابت تركش

گاه اين مواد را به سمت افراد ديگر  ها نباشيد و هيچهستند . سعي كنيد در تيررس تركش
پرت نكنيد. 

 را در اين موادگاه يد و هيچيدر فضاي باز اقدام به استفاده از فشفشه و ترقه نمافقط
فضاي بسته استفاده نكنيد.  
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اي وسايل شيشه، اسپري حشره كش و ....) وهاانداختن مواد تحت فشار(كپسولاز
هاي اسپري و كنسرو)  به درون آتش جداً هاي فلزي (قوطي(شيشه آب، آمپول،... ) و قوطي

م ـو وارد چشرتابـ، ذرات آن پ اين موادبپرهيزيد؛ زيرا به علت دارا بودن خاصيت انفجاري
شود.  مي
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بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- اداره كل پيشگيري ومبارزه با -
  1386بيماري ها- سال 

-www.hbi.ir 
-www.salamat  
- www.aftab.ir 
-www.mehrnews.com 

 

http://www.hbi.ir/
http://www.salamat/
http://www.aftab.ir/
http://www.mehrnews.com/
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