دستور العمل ایمنی و آتش نشانی مهد کودک

ایمنی ساختمان:
 -1لجُ اس احذاث ،تأعیظ  ٚثٟز ٜثزداری اس ٟٔذ وٛدن اخذ تبئیذی ٝایٕٙی اس آتؼ ٘ؾب٘ی ٔی تٛا٘ذ در ارتمبء ایٕٙی ٘مؼ ثغشایی ایفب ٕ٘بیذ

 .عبختٕبٖ ٟٔذ

وٛدن ثبیذ دارای پزٚا٘ٚ ٝپبیب٘ىبر عبختٕب٘ی ٚدر ٔحذٚد ٜؽٟز لزا ر داؽت ٝثبؽذ  .فضبٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜوٛدوبٖ پیؼ اس دثغتبٖ  ٚدا٘ؼ آٔٛساٖ عبَ اٚ َٚ
د ْٚدثغتبٖ ثبیذ فمظ در تزاس تخّی ٚ ٝاتبلٟبی ٔٛرد اعتفبد ٜدا٘ؼ آٔٛساٖ عبَ ع ْٛدثغتبٖ ،حذاوخز یه عجم ٝثبالتز اس تزاس تخّی ٝخزٚد

ٚالـ ؽ٘ٛذ  .راٞزٚ

ٞبی دعتزط خزٚد ثبیذ دعت وٓ ْ 1850یّیٕتز فزك ٔفیذ داؽت ٝثبؽٙذ  .اعتمزار ٞز ٘ٛؿ آثخٛری یب تزٟیشات  ٚتبعیغبت دیٍز  ،چ ٝثقٛرت حبثت  ٚچٝ
ثقٛرت لبثُ ا٘تمبَ در راٞزٞٚبی دعتزط خزٚد ث ٝؽزعی ٔزبس خٛاٞذ ثٛد و ٝفزك ٔفیذ را ٜث ٝوٕتز اس ٔ 1850یّیٕتز وبٞؼ ٘یبثذ.
.-2در ٞز عجم ٝثبیذ حذالُ 2خزٚد دٚر اس  ٓٞدر دعتزط ثبؽٙذٕٞ.چٙیٗ ٞز اتبق یب فضب ثب ؽزفیت ثیؼ اس ٘50فز یب عغحی ثیؼ اس ٔ95تز ٔزثـ ثبیذ حذالُ
اس د ٚدرٌب ٜدٚر اس  ٓٞث ٝراٞزٞٚبی دعتزط خزٚد ٔٙتٟی ث ٝخزٚد ٞبی دٚر اس ٔ ٓٞزثٛط ؽٛد .در راٞزٞٚبی دعتزط خزٚد ٞ،یچ ثٗ ثغتی ٘جبیذ عِٛی ثیؼ
اس ٔ6تز داؽت ٝثبؽذ.
 -3عبختٓاٖ ٔ ٚقبِح ثىبر رفت ٝدر آٖ  ٚعبیز الالْ ٔی ثبیغت در ثزاثز آتؼ عٛسی ٔمبٔٚت السْ را دارا ثبؽٙذ .
ٚ -4رٛد ٞز ٌ ٝ٘ٛحٛك  ٚحٛضچ ٝآة در ٔحٛعٕٛٙٔ ٝؿ اعت.
ٚ -5رٛد ٌٛداَ،دریچ ٝچب ٜثذ ٖٚدرپٛػ ،چبِ ... ٚ ٝدر وف حیبط ٟٔذ وٛدن ٕٔٛٙؿ اعت.
 -6راٞزٞٚبی دعتزط خزٚد ثبیذ دعت وٓ  185عب٘تیٕتز فزك ٔفیذ داؽت ٚ ٝدارای رٚؽٙبیی اضغزاری ثبؽٙذ .
ٚ -7عبیُ اضبفی ٔخُ ٔیش ٘ ،یٕىت  ،وٕذٞب  ... ٚدر ٔغیز راٞ ٜبی خزٚد ٚرٛد ٘ذاؽت ٝثبؽذ .
 -8درٞبی اتبق تأعیغبت ثبیذ فّشی ٙٔٚبعت ا٘تخبة ٘ٚقت ٌزدد ثغٛریى ٝد ٚع ْٛلغٕت ثبالی در وبٔالً ثغت ٚ ٝیه ع ْٛلظٔت پبئیٗ رٟت ٚرٚد ثقٛرت
ٔؾجه ثبؽذ.
 -9اتبق تبعیغبت ثبیغتی در ٔحٛع ٝیب در ٕٞىف ٚحذاوخز در عجمٙٔ ٝفی یه عبختٕبٖ  ٚدر ٔحُ ایٕٙی ثذٚر اس والعٟبی آٔٛسؽی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽ ٛد  ٚدرة
ٚرٚد آٖ اس عزیك ٔحٛع ٝثبؽذ ٞ ٚیچ رٚس٘ ٚ ٝپٙزز ٜای ث ٝداخُ راٞز٘ٚذاؽت ٝثبؽذ.
ٛٔ -10سائیه ٞبی وف والط ِیش ٘جبؽذ و ٝثبفج عزخٛردٖ  ٚایزبد حبدح ٝؽٛد.
ٞ -11زاتبق درط ٞٚز فضب ٚالـ در عجم ٝای پبئیٗ تز اس تزاس تخّی ٝخزٚد و ٝث ٝلقذ آٔٛسػ ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیزد ،ثبیذ دعت ٝوٓ ث ٝیه خزٚ
ٔغتمیٕب ث ٝثیزٙٔ ٖٚزز ؽٛد دعتزعی داؽت ٝثبؽذٞ ٚز اتبق یب فضبی

د وٝ

آٔٛسؽی ثٙٔ ٝؾٛر فّٕیبت ٘زبت ٚتٟٛی ٝثبیذ دارای پٙززٞ ٜبیی ثبؽذ و ٝحذاوخز در

ارتفبؿ 135عب٘تیٕتزی اس وف سٔیٗ ٘قت ؽذ ٜثبؽٙذ.
 -12را ٜپّٞ ٝب  ٚدر ٞبی خزٚری ٟ٘بیی ثبیذ فبری اسٞز ٌٔ ٝ٘ٛب٘ـ ثٛد ٚ ٜرٟت تٕبْ درٞبی خزٚری ث ٝعٕت خبرد  ٚدر ٚضقیتی ثبؽٙذ و ٝثتٛاٖ ة  ٜآعب٘ی
آٟ٘ب را ثبس وزد.
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 -13وّی٘ ٝمبط پزتٍبٞی  ٚپّٞ ٝب ٔٚغیزٞبی خزٚد ثبیذ ث٘ ٝزدٔ ٜحبفؼ ٔٙبعت ٔزٟش ثبؽٙذ.
 -14پّٞ ٝب دارای ارتفبؿ  ٚؽیت ٔٙبعت ثبؽذ.
ِ -15ج ٝپّىبٟ٘بی خزٚریٟب ثبیذ دارای تٕٟیذات ٔب٘ـ اس عز خٛردٖ ثبؽٙذ.
 -16تٕبْ پٙززٞ ٜبی ٔؾزف ث ٝحیبط یب خیبثبٖ ثبیغتی دارای حفبػ ٘زد ٜای ثب لبثّیت ثبس ؽذٖ در ٔٛالـ اضغزاری ثبؽٙذ.
-17ثزای در ٚپٙززٞ ٜب ٘جبیذاس ؽیؾ ٝثشري ( ربْ ) اعتفبد ٜؽٛد .
 -18درة والط ٞب داری دعتٍیزٙٔ ٜبعت  ٚعبِٓ ثبؽذ.
 -19تبثّ، ٛوٕذٚوّیِٛ ٝاسْ عٍٙیٗ  ٚثّٙذ ٔحىٓ ث ٝدیٛار ٘قت ؽذ ٜثبؽذ.
ٔ -20حُ فجٛر ٔ ٚزٚر وٛدوبٖ ٔؾخـ ٛٔٚا٘قی در آٖ ٚرٛد ٘ذاؽت ٝثبؽذ.
ٚ -21عبیُ عزٔب سا ٔخُ وِٛز در عبِٗ ٞبی ٔذرع ، ٝثب ارتفبؿ  ٚحفبػ ٔٙبعت ٘قت ثبؽذ وٙزىبٚی وٛدوب٘ ٝدا٘ؼ آٔٛساٖ ثبفج ٔی ؽٛد و٘ ٝمـ فضٚ ٛ
حٛادث دیٍزی ایزبد ؽٛد.
 -22ارغبْ عٍٙیٗ ٚثّٙذ ٔب٘ٙذ یخچبَ،وٕذ ،وتبثخب٘ٚ ٚ ٝعبیُ رٚی ٔیشٚعبلچٚ ٝتبثّٞٛب اس رّٕ ٝارغبْ خغز٘بن ث ٝحغبة ٔی آیٙذ عقی وٙیذ عٛری آٟ٘ب را
در ربی خٛد ٔحىٓ عبسیذ و ٝدر فٛرت  ُٞدادٖ  ٚوؾیذٖ تٛعظ وٛدوبٖ رٚی آٟ٘ب عمٛط ٘ىٙٙذ.
 -23ارغبْ تیش  ٚثز٘ذٔ ٜب٘ٙذ ِجٔ ٝیشٞب  ٚغیز ٜرا اس دعتزط وٛدوبٖ دٚر ٍٟ٘ذاریذ .
-24ارغبْ خغز٘بن ٔب٘ٙذ وجزیت ،فٙذن ٚعیّٙذر ٌبس ،چزخ ٌٛؽت را اس دعتزط وٛدوبٖ دٚر ٍٟ٘ذاریذ .
 -25در فٛرت اعتفبد٘ ٜىزدٖ اس ؽیز ٞبی ٌبس دعت ٝؽیز را اس رٚی آٖ ثبس وزد ٚ ٜثب درپٛػ آ٘زا ٔحىٓ ٕ٘بئیذ.
ٚ -26عبیُ ثزلی را اس دعتزط وٛدوبٖ دٚر ٍ٘ ٝداؽتٚ ٝرٚی وّی ٝپزیشٞب درپٛػ ٔٙبعت لزاردٞیذ.
-27دعتٍب ٜپّ ٝعبختٕبٖ حتٕب دارای ٘زد ٜحفبػ ثبؽذ.
-28ارغبْ حّمٛی را اس دعتزط وٛدوبٖ دٚر ٍ٘ ٝداریذ.
ٚ -29عبیّی و ٝوٛدوبٖ ٔیتٛا٘ٙذ اس آٟ٘ب ثبالرفت ٚ ٝاس رٚی آٟ٘ب عمٛط وٙٙذ را اس دعتزط آٟ٘ب دٚر ٍ٘ ٝداریذ.
ٚ -30عبیُ ثبسی تب ة  ،االوّ ٚ ًٙعزعز ٜاٌز در ٔذارط ٚرٛد دارد در سیز آٖ تؾه ٘زْ یب ٔبع ٝاعتفبد ٜؽٛد .
ٚ -31رٛد رقج ٝوٕه ٞبی اِٚی ٝدرٔذارط اِشأیغتٔ.ذیزاٖ ٔذرعٔ ، ٝقّٕبٖ ٘ح ٜٛاعتفبد ٜاس رقج ٝوٕه ٞبی اِٚی ٝرا ثذا٘ٙذ .
 -32اعتفبد٘ ٚ ٜقت ٚعبیُ ثبسی اعتب٘ذارد ٔتٙبعت ثب عٗ وٛدوبٖ ا٘تخبة ٌزدد.
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ایمنی در مقابل آتش سوزی :
ٔ -33قبِح ثىبر رفت ٝدر٘بسن وبری ٞب ثبیذ اس ٔٛاد غیز لبثُ اؽتقبَ ثبؽذ.
ٙٔ -34بعك پز خغز ٔب٘ٙذ آؽپشخب٘ ٝو ٝدارای حذالُ یه ٘ٛؿ ٚعیٌّ ٝبسعٛس اعت .ثبیغتی تٛعظ درة ٔمب ٚ ْٚدیٛارٞبی رذا وٙٙذ ٜاس دیٍز لغٕتٟب تفىیه
ؽٛد.
ٔ -35قبِح ثىبر رفت ٝدر ٔغیز خزٚد ٔمب ْٚدر ثزاثز حزیك ثبؽذ.
 -36در فٛرت ٘یبس ثٍٟ٘ ٝذاری ٔبیقبت لبثُ اؽتقبَ اس لجیُ ٌبسٚئیُ٘ ،فت ٚغیز ٜدر ٚاحذ تبعیغبت ،ثبیذ ٞزٔخشٖ دٚر اس ٔٛاد لبثُ اؽتقبَ ٚ

ٔٙبثـ حزارتی

ة ا٘ذاس ٜحزٓ ٔبیقی ٔخشٖ ٍٟ٘ذاری ؽٛد .
در ٔىب٘ی ٔٙبعت ثقٛرت ٔذف ٖٛدر سٔیٗ یب ٔحقٛر ؽذ ٜثٚ ٝعیّ ٝدیٛار ٚتقجی ٝچب ٜاضغزار ٜ
 -37اس ٍٟ٘ذاری  ٚا٘جبر وبال در ٔٛتٛر خب٘ ٚ ٝپؾت ثبْ  ٚسیز پّىبٟ٘ب پزٞیش ؽٛد.
-38در ٔذارط ثبیذ خبٔٛػ وٙٙذٞ ٜبی دعتی پٛدری  6ویّٛیی ،آثی ِ6یتزی ٌ ٚبس وزثٙیه چٟبر ویّٛیی ث ٝتقذاد السْ ٚدر ٔىبٖ ٔٙبعت  ٚدر دعتزط  ٚدر
ٔقزك دیذ ٘قت ؽذ ٜثبؽذ.
 -39آٔٛسػ ٞبی السْ رٟت اعتفبدٙٔ ٜبعت  ٚافِٛی اس أىب٘بت  ٚتزٟیشات ایٕٙی ثزای وبدر آٔٛسؽی در عغٛح ٔختّف اِشأی اعت .
 -40اس ثىبر ثزدٖ ٚعبیُ ٌزٔبسای ؽقّ ٝفزیبٖ ٞ ٚیتز ثزلی احتزاس ػٚد  ٚرٟت تأٔیٗ ٌزٔبی ٔحیظ اس ٚعبیُ ٌزٔبسای اعتب٘ذارد  ٚدر فٛرت أىبٖ تزریحبً
عیغتٓ حزارت ٔزوشی اعتفبد ٜؽٛد  .در فٛرت ثٟزٌ ٜیزی اس ثخبری رفبیت فبفّٙٔ ٝبعت اسٔٛاد لبثُ اؽتقبَ ٘ٚقت ِ ِٝٛدٚدوؼ ثٕٞ ٝزا ٜوالٞه ٔزثٛعٝ
اِشأی اعت .
 -41اس لزار دادٖ ؽزٚف ٔحتٛی ٘فت در والط درط رذاً پزٞیشٌزدد.
 -42ضزٚری اعت ثخبریٟبی ٘فتی در ٟٔذ وٛدن لجُ اس ٚرٚد وٛدوبٖ تٛعظ خبدْ ٚیب عزایذار ثب رفبیت ٔٛارد ایٕٙی  ٚدر حبِت خبٔٛػ عٛخت ٌیزی ؽٛد.
 -43ثخبریٟب ثبیذ درربی ٔٙبعت ث ٝدٚر اس درة خزٚد ٔٚغیز خزٚد  ٚثبالتز اس عغح سٔیٗ لزار ٌیزد.
ْ-44دارعی و ٝاس ثخبریٟبی ٌبس عٛس اعتفبدٔ ٜی ٕ٘بیٙذ ثقذ اس تقغیّی ،ثبیذ ؽیز ٌبس آٟ٘ب تٛعظ ٔغئٔ َٛزثٛع ٝثغت ٝؽٛد .
 -45رٟت ٛٞا رعب٘ی ث ٝثخبریٟب ،ثٟتزاعت سیز درة ٚرٚد حذالُ د ٚعب٘تی ٔتز ٛٞا خٛر داؽت ٝثبؽذ.
 -46اس اخذ ا٘ؾقبثبت فزفی اس ؽجى ِِٝٛ ٝوؾی ٌبس احتزاس ؽٛد  ٚاسٞز ؽیز ٌبس تٟٙب یه ٚعیٌّ ٝبس عٛس ثب اعتفبد ٜاس ؽیّٔ ًٙخقٛؿ ٔزٟش ث ٝثغت ٔٙبعت
 ٚحذاوخز عٔ 1/5 َٛتز تغذی ٝوٙذ.
ٔ -47ذارٞبی تغذی ٝوٙٙذٚ ٜعبیُ ٌبس عٛس تٛعظ افزاد آٌب ٜثٔ ٝغبیُ ایٕٙی اس ِحبػ اعٕیٙبٖ اس فذْ ٘ؾتی ٌبس ٔٛرد آسٔبیؼ لزار ٌیزد .
-48لجُ اس ٘قت ثخبریٟب ٘غجت ث ٝعزٚیظ  ٚرفـ ٘مبیـ احتٕبِی آٟ٘ب ثبالخـ در ٘بحی ٝعیغتٓ عٛخت رعب٘ی دعتٍب ٜالذاْ ٕ٘بئیذ.
 -49حتی االٔىبٖ ٚعبیُ ٌزٔبسا را در فبفّ٘ ٝیٓ ٔتز اسدٚدوؼ ٔزثٛع٘ ٝقت ٕ٘بئیذ .
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ٚ -50عبیُ ٌزٔبسا ٔب٘ٙذ ثخبری ٞب را در ٘شدیىی ٚتٕبط ٘شدیه ثب پزدٞ ٜب ٚعبیز ارغبْ لبثُ اؽتقبَ ٘قت ٘ىٙیذ.
 -51ثخبریٟبی ٘فتی را حتٕبً رٚی عیٙی ٔخقٛؿ لزار دٞیذ تب در فٛرت ٘ؾت احتٕبِی ٘فت ٔحیظ آِٛدٍ٘ ٜزدد .
 -52اس ٌبس عٛس وزدٖ ثخبریٟبی  ٚآثٍزٔىٗ ٞبی ٘فتی ٚدیٍز ٚعبیُ ٌزٔبسا ثذ ٖٚرفبیت دعتٛرات وبرخب٘ ٝعبس٘ذ ٜخٛدداری ٕ٘بئیذ.
ٙٔ -53جـ ٘فت ثخبریٟب را در سٔبٖ رٚؽٗ ثٛدٖ پز ٘ىٙیذ.
 -54در ٚعبیُ ٘فتی اس عٛخت دیٍزی اعتفبد٘ ٜىٙیذ.
 -55حزارت دعتٍب ٜرا ثب تٛر ٝث ٝحزٓ ٔحیظ تٙؾیٓ وٙیذ.
 -56در سٔبٖ اعتفبد ٜاس ثخبریٟب تٕبْ درٞب ٚپٙززٞ ٜب را ٘جٙذیذ ٔ ٚغیزی را ثزای ٚرٚد ٛٞای تبس ٜثٔ ٝحیظ ثبس ثٍذاریذ تب اوغیضٖ در ٔحیظ دایٍشیٗ ٌزدد .
 -57پظ اس٘قت ثخبریٟبی ٌبسی  ٚاعٕیٙبٖ اس فّٕىزد فحیح آٟ٘ب ٔزالت ثبؽیذ و ٝؽیز فّىٌ ٝبس ٔخقٛؿ دعتٍب ٜدر دعتزط ثچٞ ٝب لزار ٍ٘یزد.
 -58در فٛرت ثزٚس آتؼ عٛسی در ثخبریٟب خ٘ٛغزدی خٛد را حفؼ وزد ، ٜاثتذا رزیبٖ عٛخت دعتٍب ٜرا لغـ وزد ٚ ٜعبسٔبٖ آتؼ ٘ؾب٘ی را ٔغّـ ٕ٘بئیذ.
 -59رٟت ثبسؽ ٛدرة والط ٞب ث ٝعٕت خزٚد ثبؽذ.
-60اس اربق ٌبسٞبی اعتب٘ذارد دارای تزٔٛوٛثُ اعتفبد ٜوٙیذ .
 -61فٙذوٟبی رزل ٝای اس ایٕٙی ثیؾتزی ٘غجت ث ٝفٙذن ٌبسی یب وجزیت ثزخٛردار٘ذ.
-62اس لزار دادٖ اربق ٌبس درٔزبٚرت پٙزز ٜثبس  ٚوٛراٖ ٛٞا خٛدداری وٙیذ.
 -63اس لزاردادٖ پزد ٚ ٜاؽیبء عزیـ االؽتقبَ در ٔزبٚرت اربق ٌبس خٛدداری وٙیذ.
-64لجُ اس ثبس وزدٖ ؽیز ٌبس فٙذن  ٚوجزیت را رٚؽٗ وٙیذ.
-65اسؽیٍّٟٙبی ٔمبٔ ْٚخقٛؿ ٌبس  ٚثغتٟبی فّشی ٔٙبعت اعتفبد ٜوٙیذ .
-66درفٛرت ٘ؾتی یب ثٛی ٌبس عزیقب رٟت رفـ آٖ الذاْ وٙیذ.
-67وف آؽپشخب٘٘ ٝجبیذ ِغش٘ذ ٚ ٜخیظ ثبؽذ.ثٟتز اعت دٔپبیی ٔٙبعت ثزای ٚرٚد ث ٝآؽپشخب٘ ٝثپٛؽیذ.
 -68فٙذن ،وجزیت ،چزخ ٌٛؽت ،آثٕیٌ ٜٛیزی ،خزدوٗٞ ٚ،زٌٚ ٝ٘ٛعیّ ٝثزلی را اس دعتزط وٛدوبٖ دٚر ٍٟ٘ذاریذ .
-69ثزای ثزداؽتٗ ؽزٚف داك اسدعتىؼ پبرچ ٝای ٔٙبعت اعتفبد ٜوٙیذ.
ٛٔ-70اؽت ثبؽیذ حزارت یب ؽقّ ٝثب ؽزٚف دیٍز یب آعتیٗ ِجبط ؽٕب ٘زعذ.
 -71ؽزٚف دعت ٝدارٔب٘ٙذ ٔبٞیتبث ٝرا عٛری رٚی اربق ٌبس لزار دٞیذ تب ٍٙٞبْ وبر اس ثزخٛرد احتٕبِی یب ٚاصٌ٘ٛی اٟ٘ب رٌّٛیزی ؽٛد .
-72تزن اربق ٌبس رٚؽٗ در آؽپشخب٘ٚ ٝخبرد ؽذٖ اس ٔٙشَ ثزای خزیذ ٔ ... ٚیتٛا٘ذ خغز آفزیٗ ثبؽذ.
-73آؽپشخب٘ ٝربی ثبسی وٛدوبٖ ٘یغت ٛٔ ،اؽت آٟ٘ب ثبؽیذ.
 -74اس لزار دادٖ ؽزٚف ثشري رٚی اربق یب ؽقّ ٝوٛچه ٚیب ؽزٚف وٛچه رٚی اربق یب ؽقّ ٝثشري ثپزٞیشیذ.
-75حتٕب یه دعتٍبٞ ٜؾذاردٙٞذ٘ ٜؾت ٌبس در آؽپشخب٘٘ ٝقت ؽٛد.
رای ٞز ٔٙجـ حزارتی یه ِ ِٝٛدٚدوؼ ٔغتمُ در تٕبْ عٔ َٛغیز تب ثبالی پؾت ثبْ در٘ؾز ٌزفت ٝؽٛد .
-76ثبیغتی ة
-77حذالُ لغز ِ ِٝٛدٚدوؼ ثزای ثخبریٟبی ٌبسی 10عب٘تیٕتز  ٚثزای پىیذ ٚآثٍزٔىٗ 15عب٘تیٕتز ثبؽذ.
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-78ا٘تٟبی ٞز دٚدوؼ یب ِ ِٝٛتٟٛی ٝث ٝوالٞه ٔخقٛؿ  Hث٘ ٝحٛی ثبؽذ وٚ ٝرٚد ثبد ٚایزبد رزیبٖ ٔقىٛط ٛٞا در ِ٘ ٚ ِٝٛیش داخُ ؽذٖ ثبراٖ  ٚثزف ٚ
پز٘ذٌبٖ  ٚغیز ٜرٌّٛیزی وٙذ.
 -79عیٓ وؾی ثزق ث ٝرٚػ ت ٛوبر ثبؽذ .
 -80درعیغتٓ ثزق وؾی ٛٔ ،اردی وٙٔ ٝزز ث ٝثزٚس حبدحٌ ٝزدد فزعٛدٌی  ،اتقبالت ِ ٚخت ثٛدٖ عیٓ ٞبی ثزق ٚ ... ٚرٛد ٘ذاؽت ٝثبؽذ
 -81فی ٛسٞبی ثزق ثبیغتی ٔتٙبعت ثب آٔپز ٔقزفی  ٚاس ٘ٛؿ اتٔٛبتیه حغبط ا٘تخبة ؽٛد .
 -82اتقبَ د ٚعز عیٓ ٞب ٔ ٚفقُ ثٙذیٟب ثبیذ ثب اعتفبد ٜاس تزٔیٙبِٟبی ٔخقٛؿ ا٘زبْ ؽ٘ٛذ.
 -83وّی ٝوّیذٞب ،پزیشٞب  ٚرقجٞ ٝبی تمغیٓ ثبیذ ث ٝدرپٛػ ایٕٙی ٔٙبعت ٔٚمب ٚ ْٚاتقبالت ٔزثٛع ٝوبٔالً ؿایك ثٙذی ؽٛد  (.ضزٚری ثزای ٔمغـ اثتذایی ٟٔٚذ
وٛدن ٞب) .ثزای ٔحبفؾت ربٖ وٛدوبٖ السْ اعت عیغتٓ ثزق ث ٝوّیذ ٘ؾت یبة ( ٔحبفؼ ربٖ) ٔزٟش ٌزدد.

معاونت پيشگيری و حفاظت از حریق
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