ایونی را از هنسل آغاز کنین

تيیو کننذه  :شيال هشیری کارشناش ىواىنگ کننذه ایونی

همین حاال خانه های خود را در برابرمسمومیت ایمن کنید.
آػپشذاًَ  :آیا هحصْالت ػْیٌسٍ زّر اس زطت تزص کْزکاًْ زر کوس زر تظتَ
زارای لفل ًگِساری هی ػْز؟
▪ آیا هحصْالت ػْیٌسٍ زّر اسهْاز غذایی ًگِساری هی ػْز؟
▪ آیا ػوا لثل اس اًساذتي غزّف حاّی هْاز ػیویایی ّ ػْیٌسٍ زاذل غزف ستالَ،
آًزا آتکؼی هی کٌیس؟
▪ آیا زارُّا زّر اس زیس ّ زطتزص کْزکاى ّ زر کوسی تاال ّ هجِش تَ لفل ًگَ
زاری هی ػْز؟
▪ آیا هحصْالت ذاًگی ذطزًاک (هاًٌس لْلَ تاسکي ،جُْزًوک ،هحلْل طفیسکٌٌسٍ
ّلکَ تز ،هْاز ػْیٌسٍ ،گاسپاک کي ،زارُّا ّ زیگز هْاز ػیویایی) زر تظتَ تٌسی
اصلی آًِا ّ تا زرب تظتَ ًگَ زاری هی ػًْس؟

حیاط ،حیاط خلوت و پارکینگ:
• آیا هحصْالت ذطزًاک هخل ضسید ،ػیؼَ پاک کي ،تٌشیي،
ًفت ،ؾلف کغ ،طوْم حؼزٍ کغ ّ کْزُای تاغثاًی زر کوسی
هجِش تَ لفل ًگَ زاری هی ػًْس؟
▪ آیا تواهی طوْم زر غزّف تا زرب غیزلاتل زطتزص کْزکاى
ًگَ زاری هی ػًْس؟
▪ آیا ػوا تزچظة رّی طوْم ّهْاز زفؽ آفات را اتتسا کاهالً
هطالؿَ هی کٌیس ّطپض زلیماً هطاتك زطتْر ؾول هی ًوائیس؟
▪ آیا رًگ ُای طاذتواًی زّر اس زطتزص کْزکاى ًگَ زاری
هی ػًْس؟
▪ آیا هْازی هاًٌس ًفت ّ تٌشیي زر غزّف اصلی آًِا ًگَ زاری
هی ػْز ّ ایي هْاز زاذل غزّف هزتْط تَ فزآّرزٍ ُای
ذْراکی ّ ًْػیسًی هخل ًْػاتَ ًگِساری ًوی ػْز؟

اتاق خواب
• آیا تواهی زارُّا ّ لْاسم آرایؼی ّ ؾطزیات اس رّی کوس پاترتی
ّ هیش آرایغ تززاػتَ ػسٍ اطت؟
▪ آیا کیف زطتی ّ طاک ذزیس ّ ُوچٌیي کیظَ ُای ًایلًْی کَ

اطتفازٍ ًوی ػْز ،زّر اس زطتزص کْزکاى اطت؟
▪ آیا فزآّرزٍ ُای ذْػثْکٌٌسٍ ُْا ّ هحفػَ ُای هحتْی ؾطز
گل زّر اس زطتزص کْزکاى اطت؟

آشپسخانه و حوام:
• ▪ آیا صاتْى ،هْاز ػْیٌسٍ ،پاک کٌٌسٍ ّ طفیسکٌٌسٍ تَ ػکل تی

ذطزی ًگَ زاری هی ػًْس؟
▪ آیا هْاز ضسؾفًْی کٌٌسٍ ّ ذْػثْ کٌٌسٍ ّ تْگیز تَ ػکل تی
ذطزی ًگَ زاری هی ػًْس؟
اگز تواهی پاطرِای ػوا هخثت تْز ّ تواهی هزتؽ ُا زارای ؾالهت

& تْز ،هٌشل ػوا اس لحاظ هظوْهیت ایوي اطت.
ّلی اگز تزذی اس طؤاالت ػوا ،پاطد هخثت ًساػتُ ،ز چَ طزیؿتز
ًظثت تَ ایوي طاسی ذاًَ ذْز السام کٌیس ،آطیة ًاػی اس هظوْهیت
هی تْاًس جثزاى ًاپذیز تاػس .ذاًْازٍ ذْز را هحافػت کٌیس.

رعایت نکات ایونی در قلة خانه
• ▪ آػپشذاًَ للة ُز ذاًَ اطت ّ رؾایت نکات ایونی زر ایي هحیط
تظیار حائش اُویت اطت .ذاًن ُای ذاًَ زار تیؼتز ّلت ذْز را زر
آػپشذاًَ طپزی هیکٌٌس تَ ُویي زلیل تایس زرتارٍ نکات ایونی زر
آػپشذاًَ ّ ّطایل ذاًَ اطالؾاتی کظة کٌٌس تا اس ُزگًَْ حازحَ
ًاگْاری پیؼگیزی کٌٌسُ .وَ ها هیتْاًین تا رؾایت کززى تزذی
نکات ایونی زر ٌُگام آشپسی ّ ًػن ّطایل آػپشذاًَ ،اس ذطزات
جثزاى ًاپذیز پیؼگیزی کٌین.
• اگز ایي هْارز ایوٌی جسی گزفتَ ًؼًْس ،آػپشذاًَ هیتْاًس هکاى
ذطزًاکی تاػسً .کاتی کَ زر ایي هطلة ارائَ ػسٍ را جسی تگیزین تا
ٌُگام آشپسی کظی آطیة ًثیٌس.
• طرٌگْی طاسهاى آتغ ًؼاًی ّ ذسهات ایوٌی گفت:تزرطی حزیك ُا
ّ حٌادث رخ زازٍ زر هٌاسل تیاًگز ایي اطت کَ کاًْى تظیاری اس
آًِا آػپشذاًَ یا ّطایل هزتثط تا آى تْزٍ کَ تا رؾایت نکات ایونی
تظیار طازٍ هی تْاى اس ّلْؼ آى جلْگیزی کزز.

نکات ایونی تٌصیو شذه تو خانن ىای خانو دار:
▪ تِتز اطت تزای تاهیي تزق یرچال اس هحافع الکتزیکی اطتاًسارز ّ
هجشا اطتفازٍ ػْز ،تِتز اطت یرچال زر ًشزیکی اجاق گاز لزار
ًگیزز ّ تا زیْار پؼتی ًیش فاصلَ هٌاطثی تَ هٌػْر تِْیَ ُْا ّجْز
زاػتَ تاػس.

اس ًصة پززٍ پارچَ ای زر هجاّرت یا تاالی اجاق گاز ذْززاری ّ
زر صْرت لشّم اس پززٍ کزکزٍ اطتفازٍ کزز ،اس لزار زازى هْاز
طزیؽ االػتؿال زر ًشزیکی اجاق ّ اس تاس گذاػتي پٌجزٍ ًشزیک تَ
آى تایس پزُیش ػْز
زر صْرت هصزف طْالًی هست اجاق گاز تایس تَ زلیل هصزف
اکظیژى هحیط حتوا راُی تزای ّرّز ُْا زر ًػز گزفتَ ػْز ُْ ،ز
آػپشذاًَ تایس هزتة تویش ػْز تا چزتی ُای جوؽ ػسٍ زرّى آى طثة
ایجاز آتغ طْسی ًؼْز.

نکات ایونی در جلوگیری از آتش سوزی در هنسل
▪ در رختخٌاب سیگار نکشیذ:
طیگار ذْز تَ تٌِایی هی تْاًس تاؾج پیز ػسى ػوا تؼْز ّ ُوچٌیي تیواری
ُای هتفاّتی را تزای ػوا تَ ارهغاى هی آّرز اها اگز ُوچٌاى تَ
طیگار کؼیسى ازاهَ هی زُیس تَ ایي ًکتَ تْجَ کٌیس کَ طیگار کؼیسى
زر رذترْاب هی تْاًس تاؾج آتغ طْسی ػْز .تٌِا یک غفلت کافی
اطت تا آتغ طیگار تز رّی پارچَ افتازٍ ّ یک آتغ طْسی تشرگ را
ایجاز کٌس.
از سین ىای ساییذه شذه استفاده نکنیذ:
تَ ایي تْجَ زاػتَ تاػیس کَ ًثایس طین ُای تزق را اس سیز فزع ُا ؾثْر
زُیس .ایي کار هی تْاًس تاؾج طاییسٍ ػسى طین ُا ػْز .ایي اهز تاؾج
هی ػْز تا زر سهاى اطتفازٍ اس ایي طین ُا جزلَ ُایی ایجاز ػسٍ ّ آتغ
تگیزًس .تایس تساًیس کَ ذاهْع کززى آتغ ایي طین ُا ترصص هی
ذْاُس ّ تظیار طرت اطت ،پض تِتز اطت تا اس ایي ًْؼ آتغ جلْگیزی
کٌیس.

▪ هٌاظة تچو ىا تاشیذ:
تچَ ُا هی تْاًٌس یکی اس هِوتزیي ؾْاهل تزای ایجاز آتغ طْسی تاػٌس.
طؿی کٌیس تا تچَ ُای کْچک را اس ّطایل آتغ سا زّر ًگَ زاریس تا
هؼکلی ایجاز ًؼْز .تزای تچَ ُا تاسی تا کثزیت تٌِا یک تاسی طازٍ اطت
اها تایس تْجَ زاػتَ تاػیس کَ ایي تاسی تَ غاُز طازٍ هی تْاًس حْازث
ًاگْاری را ایجاز کٌس.
گرم کننذه ىا را حذاقل  ۱هتر تا پرده ىا فاصلو دىیذ:
یکی اس راٍ ُایی کَ هوکي اطت ذاًَ ػوا ػؿلَ ّر ػْز ایي اطت کَ ػؿلَ
ُای آتغ تَ پززٍ یا پارچَ ای تزطٌس .تزای هخال هوکي اطت ػوا ػوؿی را
زر ًشزیکی یک پززٍ رّػي کززٍ تاػیس ،زر ایي ٌُگام تٌِا یک اػارٍ
کْچک کافی اطت تا یک آتغ تشرگ پسیسار ػْز .فاصلَ ایوٌی زر ایي
ػزایط حسالل یک هتز اطت.
کپسٌل آتش نشانی داشتو تاشیذ:
کپظْل اتغ ًؼاًی اس جولَ هِوتزیي ّطایلی اطت کَ تایس ُویؼَ زر
اذتیار زاػتَ تاػیس تا زر ٌُگام لشّم اس آى اطتفازٍ کٌیس .آػپشذاًَ هی تْاًس
هحل ذْتی تزای ًصة آى تاػس سیزا کَ اکخز اتغ طْسی ُا زر ایي ًمطَ
اس ذاًَ اتفاق هی افتس

▪ هزالثت اس پارکت ُا زر صْرت جسا ػسى
تزای حل ایي هؼکل ،اتتسا طؿی کٌیس تا اطتفازٍ اس ّطیلَ ای هٌاطة
پارکت ُا را اس کف اتاق تززاػتَ ّ زر جای ذؼکی لزار زُیس.
طپض تایس سیز آًِا را تزاػیسٍ تا آحار چظة لثلی اس آًِا پاک ػسٍ ّ
ططح سیزیي آًِا یکسطت ػًْس .طپض ایي کار را تا کف اتاق ُن
اًجام زُیس ّ زر ایٌجا تَ جِت طرتی کف اتاق تِتز اطت اس طُْاى
ًْک تیش یا اػیایی اس ایي زطت اطتفازٍ کٌیس.
تزای هحکن چظثاًیسٍ ػسى اس یک چکغ الطتیکی یا ّطایل هؼاتَ
اطتفازٍ کٌیس تا تَ پارکت چْتی لطوَ ای جسی ّارز ًؼْز .تواهی
پارکت ُا را تَ ُویي رّع چظثاًسٍ ّ زر پایاى تا اطتفازٍ اس یک
زطتوال تویش ،آحار چظة اضافی را اس گْػَ ّ کٌار پارکت ُا پاک
کٌیس.
تزای ایٌکَ ًتیجَ کار ذْتی زاػتَ تاػیس ،طؿی کٌیس تا  ۲۴طاؾت اس ایي
ًمطَ ؾثْر ًکٌیس.

▪ نگيذاری ً نکات ایونی چرخ گٌشت

ٌُگام چزخ کززى گْػت ،لطؿات آى را تا آًجا کَ هوکي اطت
ریش کززٍ ّ تَصْرت یکٌْاذت ّ تا حسالل فؼار تَ
چزخگْػت (تَصْرت فؼاری رّی تْزٍ سیازی گْػت تا
گْػتکْب) کار کٌیس.
حتی الوکاى طؿی ػْز سهاًی اس چزخ گْػت اطتفازٍ کٌیس کَ
فشًستاى ذْاب تاػس تا استزّس ُز حازحَ احتوالی پیؼگیزی ػْز

▪ نکات ضرًری جيت کاىش کوردرد در خانو تکانی
تزای ذاًَ تکاًی ایوي ّ کاُغ کوززرز راُکارُایی هیتْاى
ؾٌْاى کزز :
اطتزص ؾاهل هِوی زر تزّس ّ تؼسیس کوززرز اطت تٌاتزایي تایس
اس هیشاى اطتزص کاطت.
تْصیَ هیؼْز تا تزًاهَ ریشی ّ تمظین کار ّ سّزتز ػزّؼ -
کززى کارُا اس اًجام حجن سیاز کار زر یک هست سهاى هحسّز
ذْززاری کززٍ ّ اهْر هزتْطَ را هزحلَ تَ هزحلَ اًجام زازٍ
ّ اس ّارز کززى فؼار ّ اطتزص سیاز تَ ذْز ّ زیگزاى
جلْگیزی کٌٌس– .
تِتز اطت لثل اس ػزّؼ کار هستی تا حزکات ّرسػیً ،زهؼی -
،کؼؼی زر ذْز آهازگی جظواًی ایجاز کٌیس

