ج

ٔٛٙاوؼیذوشثٗ ثؼٛٙاٖ شیطبٖ ػیبٔ ٜؼشٚف اػت ٔ ٚشي ثش اثش
آٖ سا هرگ خاهَغ ٔی خٛا٘ٙذٌ .بص ٔ ٛٙاوؼیذ وشثٗ دس اثش
.

احتشاق ٘بلض ػٛخت ٞبی فؼیّی اص جٌّٕ ٝبص طجیؼی ثٛجٛد
ٔی آیذ .ایي گاز تی رًگ ،تی تَ ٍ تدٍى هسُ اػت  ٚثٝ

 .راّْای

پیؽگیری:

تررظی رًگ ؼعلِ

ٕٞیٗ دِیُ ث ٝػبدٌی ثب حٛاع طجیؼی ا٘ؼبٖ لبثُ تشخیض

سً٘ شؼّٚ ٝػبیُ حشاستی تبٖ سا ثشسػی ٕ٘بییذ .سً٘ شؼّٝ

٘یؼت .ایٗ ٌبص ثؼیبس ػٕی  ٚوشٙذ ٜثٛد ٚ ٜحتی ٔمبدیش ثؼیبس

ٕٞیش ٝثبیذ آثی ثبشذ .اٌش سً٘ آٖ ٘بس٘جی اػتٚ ،ػیّ ٝشٕب

جضئی آٖ ثبػث ٔشي ا٘ؼبٖ ٔی شٛد.

ٔشىُ داشت ٚ ٝاحتشاق ٘بلض طٛست ٔی ٌیشد.

تٙفغ ٌبص ٔٛٙاوؼیذوشثٗ ؤ ٝیُ تشویجی شذیذ ثب ٌّجٞ َٛبی

تررظی دٍدکػ

لشٔض خ ٖٛسا داسد  ،لبثّیت تجبدَ اوؼیظٖ  ٚدی اوؼیذوشثٗ سا
هعوَهیت تا هٌَ اکعید کرتي
هرگ خاهَغ

اص ٌّجٞ َٛبی لشٔض ٔی ٌیشد  ٚدس ٘تیج ٝشخض دچبس
ٔؼٕٔٛیت شذ ٚ ٜدس طٛست ادأ ٝتٙفغ ،تٛاٖ حشوت ٚ
ٞشٌ ٝ٘ٛػىغاِؼّٕی  ،اص شخض ٔؼٕ ْٛػّت شذٟ٘ ٚ ٜبیتب
ٕٔىٗ اػت ٔٙجش ثٔ ٝشي شٛد .

عالئن ٍ ًؽاًِ ّای هعوَهیت تا هٌَ اکعید کرتي
راّْای پیؽگیری
تررظی دٍدکػ

اّویت دٍد کػ

طی پظٞٚش ا٘جبْ شذ ٜتٛػط ٔذیشیت داس ٚغزا ثٛا٘بت ،ایٗ
شٟشػتبٖ ثؼّت طٛال٘ی ثٛدٖ فظُ ػشٔب ٛٔ ،اسد ٔؼٕٔٛیت
ثب ٔ ٛٙاوؼیذ وشثٗ لبثُ تٛج ٝاػت.

عالئن ٍ ًؽاًِ ّای هعوَهیت تا هٌَ اکعید کرتي

 لوط کردى دٍدکػ :ػبد ٜتشیٗ سا ٜآصٔبیش ٞش
دٚدوش دػت صدٖ ِٕ ٚغ آٖ اػت .ػشدی دٚدوش
٘شب٘ ٝػذْ ػجٛس ٌبص ٞبی ػٕی حبطُ اص احتشاق

اػتٚ .لتی ٚػیّ ٝحشاستی وبس ٔی وٙذ ثبیؼتی
دٚدوش داؽ ثبشذ ٛ٘ ٚن اٍ٘شتبٖ داغی آٖ سا

اقداهات عولی در هعوَهیت تا هٌَ اکعید کرتي

ٔ ٛٙاوؼیذ وشثٗ دس غّظت پبییٗ ثبػث خٛاة آِٛدٌی،

قابل توجه عموم مردم
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ٌ ٚبٞی اػتفشاؽ ٔی شٛد  ٚدس غّظت ٞبی ثبالتش ثبػث خفٍی

اظتفادُ از ؼوع ٍ یا ؼعلِ کثریت :ثب لشاس دادٖ وجشیت

 ٚدس ٟ٘بیت ٔشي ٔی شٛد .اػتٙشبق ٔ ٛٙاوؼیذ وشثٗ ثبػث

سٚشٗ دس اثتذای دسیچ ٝثبیؼتی شؼّ ٝث ٝػٕت داخُ دٚدوش

وٛسی ،اختالالت ػظجی ،طذٔبت ٔغضی ،اص وبس افتبدٖ  ٚفّج

وشیذ ٜشٛد .ایٗ ٔٛضٛع ٘شب٘ ٝوبس وشدٖ ٔ ٚىش ٔٙبػت

شذٖ یىی اص ا٘ذاْ ٞب  ٚدس ٟ٘بیت ٔشي ٔی شٛد.

دٚدوش ٔی ثبشذ.

احؼبع وٙٙذ.

• شىُ دایش ٜثٟتشیٗ ػطح ٔمطغ دٚدوش اػتٚ .
اظتفادُ از چراغ قَُ جْت تازدید هعیر دٍدکػ:
.

ثب اػتفبد ٜاص چشاؽ لٔ ٜٛؼیش دٚدوش ساثشسػی
ٕ٘بییذ.
اظتفادُ از ٍزًِ ٍ طٌابٍٙٞ :بْ خشیذ  ٚاجبس ٜخب٘ ٚ ٝلجُ
اص ٚطُ ٚػبیُ ٌبص ػٛص  ٚیب ٞش ٚػیٌّ ٝشٔبیشی و ٝثب ػٛخت
فؼیّی ٔب٘ٙذ ٘فت  ٚغیش ٜوبس ٔی وٙذ ثب یه طٙبة ٔحىٓ وٝ
ٚص٘ٝای ثذاٖ ثؼت ٝشذ ٜاص پشت ثبْ تب ٔحُ دسیچٔ ٚ ٝجذا
دٚدوش سا وٙتشَ ٕ٘بییذ تب اص ثبص ثٛدٖ آٖ وبٔال ٔطٕئٗ شٛیذ

• شٙبػبیی ٔٙجغ ٔؼٕٔٛیت  ٚلطغ آٖ

داخُ آٖ ثبیذ طبف  ٚطیمّی ثبشذٔ .حُ دٞب٘ٝ

ثبص ٍ٘ب ٜداشتٗ ساٛٞ ٜایی ثیٕبساٖ ٘ ٚذادٖ
•
ٔٛادخٛساوی ٛ٘ ٚشیذ٘ی ث ٝآٟ٘ب

دس پٙب ٜػبختٕبٖ لشاس ٍ٘یشد .دٚدوش حتٕب ثبیؼتی

• تٕبع ثب اٚسطا٘غ (115ػشیؼبً ث ٝاٚسطا٘غ تّفٗ
ثض٘یٓ  ٚوٕه ثخٛاٞیٓ).

ػیؼتٓ حشاست ٔشوضی  20ػب٘تیٕتش  ٚثشای

ٕٞیش ٝثبیذ ایٗ ٘ىت ٝسا ٔذ ٘ظش داشت ٝثبشیٓ و ٝوٕه وٙٙذٜ
ٞب خٛد ٘جبیذ دس ٔؼشع ٌبص ٔٛ٘ٛاوؼیذ ثظٛست طٛال٘ی ٔذت
ثبلی ثٕب٘ٙذ صیشا خٛدشبٖ ٔظذ ْٚخٛاٙٞذ شذ  ٚدیٍش ٕ٘ی
تٛا٘ٙذ وٕه وٙٙذ.

خشٚجی دٚدوش دس ٛٞای آصاد  ٚدس جشیبٖ ثبد ثٛدٚ ٜ
داسای والٞه  Hثبشذ .حذالُ لطش دٚدوش ثشای

آثٍشٔىٗ  ٚدػتٍبٟٞبی ٔشبث 15 ٝػب٘تیٕتش اػت.

ظایر عَاهل خطر ظاز:
حضَر در گاراش ّای در تعتِ تِ اتَهثیل رٍؼي ،هعوَهیت ّای کؽٌدُ
تا هٌَکعید کرتي در راًٌدگاًی تِ علت اظتفادُ از از گاز پیک ًیکی

ٍضعیت تَْیِ ٍ جریاى َّای هحیط ٔ :طٕئٗ شٛیذ
وٚ ٝضؼیت تٟٛیٔ ٝحیط ث ٝخٛثی ا٘جبْ ٔیشٛد  ٚجشیبٖ
وبفی ٛٞا ٚجٛد داسد .اٌش ٚػیّ ٝحشاستی شٕب ٛٞای وبفی دس
ٔحیط ٘ذاشت ٝثبشذ تِٛیذ ٔ ٛٙاوؼیذ وشثٗ خٛاٞذ ٕ٘ٛد
اّویت دٍد کػ
• ٔتبػفب٘ ٝػذ ٜای تظٛس ٔی وٙٙذ وٌ ٝبص طجیؼی ثؼّت
احتشاق خٛة ٘ ،یبص ث ٝدٚدوش ٘ذاسد  ٚثٕٞ ٝیٗ

• اوثش دٚدوش ٞبی ٘ظت شذ ٜدس ػبختٕبٖ ٞب

اػتب٘ذاسد ٕ٘ی ثبشذ یب فٛق اِؼبد ٜآػیت پزیش ٔی

اختالالت رفتاری ٍ کاّػ حافظِ ٍ ضریة َّؼی در تواض طَالًی

ثبشٙذ ِ .زا ٞشچ ٝتؼذاد ٚػبیُ ٌبص ػٛص دس داخُ

هدت تا گاز هٌَکعید کرتي تَیصُ در کَدکاى

فضبٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜا٘ؼبٖ وٕتش ثبشذ ،آٖ

• اقداهات عولی در هعوَهیت تا هٌَ اکعید
کرتي:

خبطش ثٌ ٝشفتٍی دٚدوش إٞیت ٕ٘ی دٙٞذ  .ایٗ
ٔیشٞبی ٘بشی اص ٌبص ٌشفتٍی سا ػذْ ٚجٛد دٚدوش

• سػب٘ذٖ اوؼیظٖ ٛٞ ٚای تبص ٜث ٝآٟ٘ب  ٚا٘تمبَ ثٝ
ٛٞای آصاد ٌ ٚشٛدٖ دسة  ٚپٙجشٞ ٜب( ٔظذ ْٚسا
ػشیؼبً ثٛٞ ٝای آصاد ا٘تمبَ دٞیٓ).

ٔٙبػت ثشای ٚػبیُ ٌبص ػٛص ث ٝخٛد اختظبص دٞذ.

سفشا٘غ ٔطبِت:

ػبختٕبٖ ایٕٗ تش اػت .

• ٕٟٔتشیٗ الذاْ دس ٔٛاج ٝثب فشد یب افشاد دچبس
ٔؼٕٔٛیت ثب: CO

ٔؼئّ ٝثبػث شذ ٜاػت و ٝثیشتشیٗ آٔبس ٔشي ٚ

جْت گرم کردى خَدرٍ در فصَل ظرد ظال  ،ایجاد تیواری ّای قلثی-
عرٍقی در تواض طَالًی هدت تا هقادیر کن گاز هٌَکعید کرتي ،ترٍز
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)2

جضٛٙٔ ٜٚاوؼیذ وشثٗ  – The Black Devilوبسٌش ٜٚآتش ٘شب٘ی ٛٔ ٚاد
خطش٘بن اػتبٖ آرسثبیجبٖ ششلی

)3

جض ٜٚآشٙبیی ثب ا٘ٛاع ٔؼٕٔٛیتٟب ،پیشٍیشی  ٚالذأبت اِٚی ٝدس صٔبٖ ٚلٛع
ٔؼٕٔٛیتٔ،ؼب٘ٚت داس ٚغزا دا٘شٍب ٜػّ ْٛپضشىی شٟشوشد
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