هؼتزکیي
.۱اطتفبدٍ اس ّطبیل ثزق ّ ًـت کلیذ ّ پزیش ثزق در حوبم خوزًبک اطت.
 .۲ثبال رفتي اس پبیَ ُبی ثزق ثزای افزاد غیز هظئْل هوٌْع ّ خوزًبک اطت.
ً .۳ـت پبرچَ ًْػتَ یب پزچن ّ تبثلُْبی تجلیغبتی ّ پْطتز ّ  ...رّی پبیَ ُب ّ تبثلُْب ّ تأطیظبت ثزق جزم ثْدٍ ّ هوٌْع اطت .اًجبم ایي کبر ثظیبر
خوزًبک اطت.
 .۴خوز ثزق گزفتگی ّ طمْم جبى افزادی را کَ اس پبیَ ُبی ثزق ثبال هیزًّذ تِذیذ هیکٌذ.
 .۵ػجکَ ُب ّ تأطیظبت ثزق ػبیك ًیظتٌذ ثلکَ ثب رػبیت حزین ّ فبؿلَ اس آًِب هی تْاًین در همبثل خوزات ثزلگزفتگی ایوي ثوبًین.
 .۶حول ّطبیل فلشی ثب ارتفبع سیبد (لْلَ فلشیً -زدثبى فلشی ّ  )...در سیز ّ ًشدیک ػجکَ ُبی ثزق ثظیبر خوزًبک اطت.
 .۷ثیزّى آّردى ّطبیل فلشی اس پٌجزٍ ّ هکبًِبئی کَ اس جلْی آًِب ػجکَ ُبی ثزق ػجْر ًوْدٍ خوزًبک ّ حبدثَ طبس اطت.
 .۸در ؿْرت پبرٍ ػذى طین ُبی ثزق اس دطت سدى ثَ آًِب خْد داری ّ اس ًشدیک ػذى ثچَ ُب ّ ػبثزیي ثَ آًِب جلْگیزی کٌیذ ّ فْراٌ هْكْع را ثَ اتفبلبت
ثزق اهالع دُیذ.
 .۹در ؿْرت هؼبُذٍ ُز گًَْ حبدثَ ای در تأطیظبت ّ ػجکَ ُبی ثزق اس آى ًموَ فبؿلَ گزفتَ ّ ثذّى دخبلت در آى ّ هٌغ دیگزاى در ایي خـْؽ
ثالفبؿلَ حبدثَ را ثَ اتفبلت ثزق اهالع دُیذ.
 .۱۱فمن افزاد ؿالحیت دار کَ اس هزف ػزکتِبی ثزق هؼخؾ ػذٍ اًذ اجبسٍ دارًذ اس پبیَ ُبی ثزق جِت تؼویزات ّ یب ًـت الهپ رّػٌبیی ؿؼْد ًوبیٌذ ّ
ثبال رفتي افزاد غیز هجبس اس پبیَ ُبی ثزق ثَ ُز دلیل جزم هحظْة ػذٍ ّ احتوبل ثزّس حبدثَ ثزق گزفتگی ّ طمْم را ثذًجبل دارد.
 .۱۱اطتفبدٍ ُوشهبى اس ّطبیل ثزلی ّ رّػٌبیی پزهـزف در خبًَ ّ هحل کبر ثخـْؽ در سهبى اّج هـزف ( ۵ثؼذ اس ظِز الی  ۱۱ػت) هوکي اطت
هْجت طْختي طین کؼی داخلی خبًَ ّ هحل کبر ػذٍ ّ ایجبد آتغ طْسی ًوبیذ.
 .۱۲ثب تمظین سهبًی هـبرف ثزق در خبًَ ثخـْؽ لْاسم پز هـزف كوي ؿزفَ جْئی  ،اس طْختي طین کؼی داخلی یب اًؼؼبة ثزق اؿلی خبًَ ّ ثزّس آتغ
طْسی جلْگیزی کٌیذ.
 .۱۳اس دطتکبری کٌتْر یب فیْس ثزق اؿلی خْدداری ًوبییذ .در ؿْرت ثزّس هؼکل ثب ثزق هٌومَ خْد توبص ثگیزیذ.
 .۱۴جِت ُز گًَْ تؼویزات طین کؼی طبختوبى ی با تؼویز لْاسم ثزلی هٌشل حتوب اس خذهبت هتخــیي اطتفبدٍ ًوْدٍ ّ اس الذام ػخـی خْد داری ًوبییذ.
 .۱۵اطتفبدٍ اس ّطبیل ثزلی فبلذ دّ ػبخَ ثزق ثظیبر خوزًبک ّ حبدثَ طبس اطت.
ُ .۱۶یچ گبٍ ثَ ّطبئل ّ اثشار ثزلی هؼیْة اهویٌبى ًکٌیذ.
 .۱۷اطتفبدٍ اس یک پزیش ثزق ثزای رّػي ًوْدى ُوشهبى چٌذ ّطیلَ ثزلی خوزًبک ّ حبدثَ طبس اطت.
 .۱۸ثزای جلْگیزی اس ثزق گزفتگی ثبیظتی ثذًَ فلشی ّطبیل ثزلی ًظیز یخچبل ّ کْلز ّ  ...ثَ طیظتن سهیي ّؿل ػذٍ ثبػٌذ .ایي کبر را حتوب ثب ًظز
هتخـؾ اًجبم دُیذ.
ٌُ .۱۹گبم ثبس کزدى درة یخچبل ّ یب اطتفبدٍ اس ّطبیل ثزلی آػپشخبًَ حتوب دهپبیی پالطتیکی ثپْػیذ.
ٌُ .۲۱گبم توبص دطت ثب ثذًَ فلشی ّطبیل ثزلی اس توبص لظوتِبی دیگز ثذى ثَ دیْار یب ػیز آة ّ کبثیٌت ُبی فلشی خْد داری کٌیذ ّ حتوب دهپبیی پالطتیکی
خؼک ثپْػیذ.
ٌُ .۲۱گبم ػظتؼْی آػپشخبًَ ّ طبیل ثزلی را اس ثزق جذا ًوْدٍ ّ ثزق ّؿل هجذد ّ ّؿل ّطبیل ثَ ثزق خْدداری ًوبئیذ .هزالت ثبػیذ افزاد دیگز ثذّى
اهالع ػوب ثزق را ّؿل ًکٌٌذ.
 .۲۲هتخـؾ هحتزم ثزای جلْگیزی اس خوزات ثزلگزفتگی السم اطت ٌُگبم کبر رّی طوظتن ثزلزطبًی هٌشل ّ تجِیشات ثزق خبًگی ّ تأطیظبت ثزلذار اثتذا
هذار ثزق را اس هزیك فیْس ّ یب کلیذ هزثْهَ لوغ ًوْدٍ ّ پض اس حـْل اهویٌبى اس لوغ ثزق الذام کٌیذ.
 .۲۳آهبر حْادث ثزلگزفتگی هی دّ طبل گذػتَ ًؼبى دٌُذٍ ایي ّالؼیت اطت کَ ػلل ػوذٍ حْادث هزثْم ثَ ثزلگزفتگی در هٌبسل ثزای خبًوِب اس هزیك
طیظتن ثزلزطبًی در ًمبم هزهْة ًظیز حوبم ّ ثزای آلبیبى ٌُگبم طزّیض کْلز اتفبق افتبدٍ اطت.
 .۲۴در جِت پیؼگیزی اس حْادث ثزلگزفتگی ،تؼویزات لْاسم ثزلی خبًگی اس لجیل طوبّر ثزلی ،اهْ ،کْلز ّ  ...را ثَ هتخــیي هزثْهَ ّاگذار ًوبئیذ.
 .۲۵اس ػیز ّ لْلَ ُبی اة جِت سهیي ًوْدى ثذًَ تجِیشات ثزلی اطتفبدٍ ًٌوبئیذ سیزا ثب ایي ػول احتوبل ثزّس ثزلگزفتگی در هحذّدٍ هجوْػَ را فزاُن
هیٌوبئیذ .اس ًظز هتخــیي اطتفبدٍ کٌیذ.
 .۲۶حْادث ثزق ًظجت ثَ ثمیَ حْادث  ۲۱ثزاثز خوزًبکتز اطت .ثیبئیذ اس حْادث ػجزت ثگیزین.
 .۲۷اس ًـت آًتي تلْیشیْى در هجبّرت کْچَ ّ خیبثبى خْدداری ًوبئیذ سیزا ػالٍّ ثز خوزات ًبػی اس طمْم احتوبل ثزخْرد اى ثب ػجکَ ُبی ثزق ّ ثزّس
فبجؼَ ّجْد دارد.
ً .۲۸ـت فیْس اطتبًذارد در هظیز هـزف ثزق ػالٍّ ثز پیؼگیزی اس حْادث ثزلگزفتگی اس آطیت دیذگی لْاس ثزلی ّ طین کؼی طبختوبى ّ ثزّس اتغ
طْسی جلْگیزی هیٌوبیذ.
ّ .۲۹طبیل ثزلی خبًگی را پض اس اطتفبدٍ اس ثزق جذا ًوْدٍ ّ دّر اس دطتزص کْدکبى ًگِذاری ًوبئیذ.
 .۳۱ثوٌظْر جذا کزدى ّطبیل ثزلی اس پزیش ثزق حتوب دّ ػبخَ آًزا در دطت گزفتَ ّ طپض آًزا اس پزیش ثزق جذا ًوبئیذ .کؼیذى طین ّ یب کبثل اى خوزًبک
اطت.
 .۳۱اطتفبدٍ اس ّطبیل ثزلی در هحیوِبی هزهْة هبًٌذ حوبم ،اطتخز،آػپشخبًَ ّ  ...احتوبل ثزق گزفتگی ّ تؼذیذ خوزات ثؼذی آًزا ثَ ُوزاٍ دارد.
 .۳۲اس ُن اکٌْى کْدکبى خْد را ثب خوزات ثزق در خبًَ ّ ثیزّى اس خبًَ اػٌب کٌین .
 .۳۳هؼتزکیي ػشیش اتـبل تؼذاد سیبدی هـزف کٌٌذٍ ثَ یک پزیش ّ یب طین طیبر خوز طْختي کبثل تغذیَ کٌٌذٍ ّ ثزّس اتغ طْسی را در پی داردُ .وْارٍ ثَ
هیشاى جزیبى هجبس تجِیشات ثزق تْجَ ػْد.
 .۳۴هؼتزک ػشیش اة ُبدی جزیبى ثزق اطت ٌُگبم آة پبػی اس ثکبر گیزی ػلٌگ اة در ًشدیکی ػجکَ ُبی ّ تجِیشات ثزلذار جذاٌخْدداری کٌیذ.
 .۳۵ثزای جلْگیزی اس خوز ثزق گزفتگی در آػپشخبًَ  ،ثذًَ فلشی توبم هـزف کٌٌذٍ ُبی الکتزیکی هبًٌذ یخچبل  ،فزیشر  ،هبػیي لجبص ػْئی را ثب ًظز
هتخـؾ هزثْهَ ثب اطتفبدٍ اس یک ُبدی هٌبطت ثَ سهیي حفبظتی هتـل ًوبئیذ.
 .۳۶اس تخزیت ػبیك ثٌذی هـزف کٌٌذٍ ُبی الکتزیکی جذاٌ پزُیشی ػْد.

) را تْطن افزاد هتخـؾ تِیَ ّ ثب اؿْل  .۳۷GFCIثزای حفبظت جبى افزاد خبًْادٍ در ثزاثز خوزات ثزق کلیذ لوغ جزیبى ًؼتی ثزق (لوغ جزیبى سهیي،
ؿحیح آًزا در هحل هٌبطت ًـت ًوبئیذ.
 .۳۸هؼتزک گزاهی ُز گًَْ طین ،کبثل ،تبثلْ ثزق در هحل کبر ّ سًذگی ػوب هوکي اطت ثزلذار ثبػٌذ .اس دطت سدى ثَ ایٌگًَْ تجیشات جذاٌ خْدداری ًوْدٍ ّ
ُویؼَ کلیَ تأطیظبت ثزق را ثزلذار تـْر ًوبئیذ.
ٌُ .۳۹گبم خزیذ تجِیشات الکتزیکی اس اطتبًذارد ثْدى آى هووئي ػْیذ.
 .۴۱در ؿْرت ّجْد ُز گًَْ ًمؾ در تجِیشات الکتزیکی هزاتت را ثَ افزاد هتخـؾ ّ تؼویز گبُِبی هجبس جِت رفغ ًمؾ اهالع دُیذ.
 .۴۱اطتفبدٍ اس اثشار فلشی هبًٌذ ًزدثبى فلشی،چِبرپبیَ فلشی ّ  ...ثؼٌْاى سیزپبئی ٌُگبم تؼْیق الهپ هوکي اطت هْجت تؼذیذ ثزق گزفتگی در ؿْرت
توبص دطت ثب ُبدی ثزق ػْد.
ٌُ .۴۲گبم جبثجبئی اثشار ّ ادّات فلشی ثلٌذ هزالت توبص اتفبلی آًِب ثب ػکَ ُبی ثزلذار ثبػیذ .در ؿْرت توبص ایي اثشار ثب ػجکَ ُبی ثزق احتوبل ثزق
گزفتگی ّ خوز هزگ حتوی اطت.
 .۴۳هؼتزکیي ػشیش جِت جلْگیزی اس ثزگؼت ّلتبژ ثَ ػجکَ ّ ثزّس خوز ثزق گزفتگی پزطٌل فٌی ػجکَ ُبی ثزق ،در ؿْرت اطتفبدٍ اس ژًزاتْرُبی طیبر
ٌُگبم لوغ ثزق ػجکَ حتوبٌ ارتجبم ثزق هٌشل یب هحل کبر خْد را ثب ػجکَ ثزق ثَ ؿْرت ایوي لوغ ًوبئیذ.
 .۴۴ثچَ ُبی ػشیش ثبسی ثب ثبدثبدک تفزیح لؼٌگی اطت اهب اًجبى ایي کبر ًشدیک ػجکَ ُبی ثزق هیتْاًذ هزگجبر ثبػذ .اس ثبسی در ًشدیکی خوْم ّ تأطیظبت
ثزلذار خْدداری کٌیذ.
 .۴۵لجل اس اًجبم ُشى گًَْ کبر طبختوبًی اس ل جیل ًوبطبسی ّ هـت طتْى ّ دارثظت در ًشدیکی ػجکَ ُبی ثزق ثب هظئْلیي ثزق هٌومَ خْد ُوبٌُگی ًوبئیذ.
ُ .۴۶زگش اس درختبًی کَ در سیز یب ًشدیکی ػجکَ ُبی ثزلذار لزار دارًذ ثبال ًزّیذ .سیزا ثزق ُوْارٍ ثذًجبل یبفتي راُی ثَ طْی سهیي ا طت کَ ایي کبر
هیتْاًذ اس هزیك درختبى ّ ثذى ػوب ؿْرت گیزد.
ُ .۴۷زگش اس پبیَ ُبی ثزق ّ یب حـبرُبی فلشی اهزاف تجِیشات داخل آًِب هوکي اطت ثزق را ثَ پبیَ ُب ّ حـبرُب المبء کزدٍ ثبػٌذ ّ ػوب دچبر
ثزلگزفتگی ػْیذ.
ُ .۴۸زگش ثَ طیوِبی ثزق افتبدٍ ثز رّی سهیي دطت ًشًیذ ّ دیگزاى ًیش اس ایي کبر هٌغ ًوبئیذ ّ هْكْع را ثَ ًشدیکتزیي ّاحذ ػزکت ثزق اهالع دُیذ سیزا
هوکي اطت ثزلذار ثبػذُ .ویؼَ طیوِبی ثزق را ثزلذار فزف ًوبئیذ.
ٌُ .۴۹گبم تویش کزدى ُز گًَْ ّطیلَ ثزق اثتذا آًزا اس پزیش ثزق جذا ًوبئیذ.
 .۵۱ثزای کبرکزد ؿحیح ّطبیل حفبظتی ثزق ُیچگبٍ آًِب را دطتکبری ّ یب خزاة ًکٌیذ ،در هْالغ لشّم اس هتخـؾ هزثْهَ کوک ثخْاُیذ.
ٌُ .۵۱گبم اطتفبدٍ اس تجِیشات الکتزیکی اس طبلن ثْدى طین راثن ّ دّػبخَ ّ ثزلذار ًجْدى ثذًَ آى هووئي ػْیذ.
 .۵۲اس لزار دادى اػیبء طٌگیي ّ ثزًذٍ ثز رّی طیوِب ّ کبثلِبی طیبر خْداری ًوبئیذ .طین ُبی طیبر را ثالفبؿلَ پض اس اطتفبدٍ جوغ اّری ّ در هحل
هٌبطت ًگِذاری ًوبئیذ.
 .۵۳ثزخی الهپِب تْلیذ حزارت ثبال ًوْدٍ ّ لذا داؽ هی ػًْذ اس لزار دادى اػیبء لبثل احتزاق در ًشدیکی ایي الهپِب جذاٌ خْدداری ًوبئیذ.
 .۵۴اس داخل کزدى ُزى گًَْ جظن فلشی داخل ّطبیل ثزق خبًگی ًظیز تْطتز ،اجبق ثزق ،پزیشُبی ثزق ّ  ...جذاٌ خْدداری ًوبئیذ.
ُ .۵۵زگش اس اة ثزای خبهْع کزدى آتغ طْسیِبی ًشدیک تأطیظبت ّ لْاسم ثزلبر ثذّى لوغ ثزق آًِب اطتفبدٍ ًٌوبئیذ.
 .۵۶آیب هی داًیذ جزیبى ثزق ثیغ اس ُ ۳۱شارم اهپز ّ در هذت ثیغ اس ُ ۲۱شارم ثبًیَ هْججبت اطیت ّ احتوبل هزگ اًظبى را در پی خْاُذ داػت.
 .۵۷چٌبًچَ کْدکبى ػوب در هکبًی هؼغْل ثبسی ُظتٌذ کَ ػوب ثَ آى هکبى دیذ کبفی ًذاػتَ ّ هظلن ًیظتیذ کلیَ لْاسم ثزق در آى هکبى را جوغ آّری ّ دّر
اس دطتزص آًِب لزار دُیذ.
 .۵۸کْدکبى ثظیبر کٌجکبًّذ ّ ٌُگبم کبر ثب ّطبیل ثزق ثَ کبر ػوب دلت هی کٌٌذ کَ آًزا تملیذ کٌٌذ لذا لْاسم ثزلی را اس دطتزص اًِب دّر ًگِذاریذ
 .۵۹تب حذ هوکي در هکبًِبی هزهْة اس ّطبیل ثزلی اطتفبدٍ ًٌوْدٍ ّ در ؿْرت كزّرت اس ّطبیل ثزلی ثبهزی دار اطتفبدٍ ًوبئیذ.
 .۶۱آطیت ُبی ًبػی اس ثزلگزفتگی ثظیبر ػویك ّ الػالج هی ثبػٌذ ّ ػوذتبٌ ثَ لوغ ػلْ حبدثَ دیذٍ هٌجز هیؼًْذ.

