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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

ایمنی در مدارس :
آٔبسیو ٝدس ٔٛسد حٛادث ثچٞٝب ثخػٛظ دس سغٛح وٛدوستبٖ  ٚدثستبٖ ٌضاسش ٔیضٛد ٔٛضٛؿ ایٕٙی دا٘ص
آٔٛصاٖ سا ثیا٘ذاص ٚ ٟٓٔ ٜلبثُ تٛخٔ ٝیسبصد .فذٜای ٌٕبٖ ٔیوٙٙذ و ٝثب ٚاسد ضذٖ ثچٞٝب ثٔ ٝحذٚدٔ ٜذسس ،ٝآٟ٘ب
دس ایٕٙی وبُٔ خٛاٙٞذ ثٛد ٞ ٚیچ خغشی آٟ٘ب سا تٟذیذ ٕ٘یوٙذ ،دس غٛستیو ٝاستقذاد ایدبد حٛادث  ٚسب٘ح ٝدس
ٔحذٚدٔ ٜذاسس ثقّت ٔحذٚدیت خب ،تشاوٓ ثچٞٝب  ٚثبصیٍٛضی آٟ٘ب ثٕشاتت ثیطتش اص خب٘ ٝثٛد ٚ ٜوٕتش ٔذسسٝایست
وٞ ٝش سٚص یب ٞش ٞفت ٝحبدثٝای وٛچه یب ثضسي سا تدشث٘ ٝىٙذ.
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ضبیذ الصْ ثبضذ وّیٔ ٝذاسس ٌضاسضی ٔبٞیب٘ ٝاص ٚضـ ایٕٙی خٛد  ٚحٛادث  ٚسٛا٘حی و ٝدس آٟ٘ب اتفبق ٔیافتذ ثب
روش ٘ٛؿ حبدثٔ ٚ ٝحُ آٖ ٛ٘ ٚالع ٔٛخٛد ،ث ٝیه ٔشوض ٚاحذ تشخیحب اداس ٜآٔٛصش  ٚپشٚسش استبٖ اسائ ٝدٙٞذ تب ثب
تدضی ٚ ٝتحّیُ وّی ٝحٛادث٘ ،مبط ضقف  ٚوبٖ٘ٞٛبی حبدثٝصا دس ٔذاسس وطف  ٚدس خٟت خٌّٛیشی اص حٛادث
ٔطبث ٝدس خٟت خٌّٛیشی اص حٛادث ٔطبث ٝالذاْ ٔغّٛة ثقُٕ آیذ.

دس ٔذاسس ثبیذ خبٔٛش وٙٙذٞ ٜبی دستی پٛدس ٌٚبص  6ویّٛیی ٌ ٚبص وشثٙیه ( ) co2چٟبس ویّٛیی ث ٝتقذاد الصْحذاوثش ث ٝفبغّٞ ٝش ٔ 22تش یه دستٍب ٜدس٘ؾش ٌشفت ٝضٛد.
استفبد ٜاص لشلشٞ ٜبی آتص ٘طب٘ی (ٛٞصسیُ) ٔتػُ ث ٝآة ضٟش یب ٔٙجـ رخیشٔ ٜدضا  ٚپٕپ ٔستمُ دس فٛاغُ الصْٙٔ ٚبست ضشٚسی ٔی ثبضذ.
آٔٛصش ٞبی الصْ خٟت استفبدٙٔ ٜبست  ٚاغِٛی اص أىب٘بت  ٚتدٟیضات ایٕٙی ثشای وبدس آٔٛصضی ٚدا٘ص آٔٛصاٖدس سغٛح ٔختّف اِضأی است.
لجُ اص احذاث ،تأسیس  ٚثٟش ٜثشداسی اص ٔذاسس اخز تبئیذی ٝایٕٙی اص سبصٔبٖ آتص ٘طب٘ی ٔی تٛا٘ذ دس استمبءایٕٙی ٔذسس٘ ٝمص ثسضایی ایفب ٕ٘بیذ.
لجُ اص ٘ػت ثخبسیٟب ٘سجت ث ٝسشٚیس  ٚسفـ ٘مبیع احتٕبِی آٟ٘ب ثبالخع دس ٘بحی ٝسیستٓ سٛخت سسب٘یحتی االٔىبٖ ٚسبیُ ٌشٔبصا سا دس فبغّ٘ ٝیٓ ٔتش اصدٚدوص ٔشثٛع٘ ٝػت ٕ٘بئیذ.ٚ-سبیُ ٌشٔبصا ٔب٘ٙذ ثخبسی ٞب سا دس ٘ضدیىی ٚتٕبس ٘ضدیه ثب پشدٞ ٜب ٚسبیش اخسبْ لبثُ اضتقبَ ٘ػت ٘ىٙیذ.
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ثخبسیٟبی ٘فتی سا حتٕبً سٚی سیٙی ٔخػٛظ لشاس دٞیذ تب دس غٛست ٘طت احتٕبِی ٘فتٔ ،حیظ آِٛدٍ٘ ٜشدد.اص ٌبص سٛص وشدٖ ثخبسیٟبی ٘فتی  ٚآثٍشٔىٗ ٞبی ٘فتی ٚدیٍش ٚسبیُ ٌشٔبصا ثذ ٖٚسفبیت دستٛسات وبسخب٘ ٝسبص٘ذٜخٛدداسی ٕ٘بئیذ.
-ثبن ٘فت ثخبسیٟب سا دس صٔبٖ سٚضٗ ثٛدٖ پش ٘ىٙیذ.
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دس ٚسبیُ ٘فتی اص سٛخت دیٍشی استفبد٘ ٜىٙیذ. دس صٔبٖ استفبد ٜاص ثخبسیٟب تٕبْ دسٞب ٚپٙدشٞ ٜب سا ٘جٙذیذ ٔ ٚسیشی سا ثشای ٚسٚد ٛٞای تبص ٜثٔ ٝحیظ ثبص ثٍزاسیذتب اوسیژٖ سٛخت ٝضذ ٜتٛسظ ٚسیّ ٝخبیٍضیٗ ٌشدد.
پس اص٘ػت ثخبسیٟبی ٌبصی  ٚاعٕیٙبٖ اص فّٕىشد غحیح آٟ٘ب ٔشالت ثبضیذ و ٝضیش فّىٌ ٝبص ٔخػٛظ دستٍب ٜدسٔقشؼ دستىبسی ثچٞ ٝب  ٚاسیت فیضیىی لشاس ٍ٘یشد.

اص ٘ػت آثٍشٔىٗ دس داخُ حٕبْ ٞب اویذاً خٛد داسی ٕ٘بئیذ.دس غٛست ثشٚص آتص سٛصی دس ثخبسیٟب خ٘ٛسشدی خٛد سا حفؼ وشد ٚ ٜدس  ّٝٞٚا َٚخشیبٖ سٛخت دستٍب ٜسالغـ وشدٚ ٜاثتذا سبصٔبٖ آتص ٘طب٘ی سا ٔغّـ ٕ٘بئیذ.
خٟت ثبصض ٛدسة والس ٞب ث ٝسٕت خشٚج ثبضذ.تقذاد سبوٙیٗ یه اتبق و ٝفمظ داسای یه خشٚخی است ٘جبیذ ثیطتش اص٘ 50فش ثبضٙذ.
دس غٛست أىبٖ ٟٔذ وٛدن ٞب دس سبختٕبٖ یه عجم ٝثب تقذاد خشٚخی ٞبی الصْ حذالُ د ٚخشٚخی  ٚث ٝدٚس اص
وبسٌبٟٞب  ٚآصٔبیطٍبٟٞبی آٔٛصضی  ،تأسیسبت  ... ٚدس ٘ؾش ٌشفت ٝضٛد ،دس غیش ایٗ غٛست ٔی ثبیست دس عجمٝ
ٕٞىف سبختٕبٖ ثب دستشسی خشٚخی ثٔ ٝحٛع ٝثبص ٚایٕٗ لشاس ٌیش٘ذ.

ایمنی در ساختار بنا:
- 1سبختٕبٖ ٔ ٚػبِح ثىبس سفت ٝدس آٖ  ٚسبیش الالْ ٔی ثبیست دس ثشاثش آتص سٛصی ٔمبٔٚت الصْ سا داسا ثبضٙذ.
- 2تٕبْ عجمبت سبختٕبٖ ثبیستی داسای ٔسیش خشٚج اضغشاسی ثشای تخّی ٝسبوٙیٗ ثبضذ.
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- 3دفبتش ،وبسٌبٞ ٜب ٚدیٍش لسٕت ٞبی ٔدضا اص ٔحُ آٔٛصضی ثبیستی داسای خشٚج اضغشاسی ٔتٙبست ثب ٔحُ
ثبضٙذ.
ٙٔ- 4بعك پش خغش ضبُٔ اتبق دیً ثخبس ،آضپضخب٘ٞ ٝب ،آصٔبیطٍبٞ ٜب ،وبسٌبٞ ٜب  ،ا٘جبسٞب  ٚفضبٞبیی و ٝداسای یه
٘ٛؿ ٚسیّ ٝحشاست صای ثبثت یب لبثُ حُٕ است ثبیستی تٛسظ دسة ٔمب ٚ ْٚدیٛاسٞبی خذا وٙٙذ ٜاص دیٍش لسٕتٟب
تفىیه ٙٔٚبعك فجٛس افمی ثبیذ داسای سغٛح ٚسمف ٞبیی ثبضٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ حذالُ ٘یٓ سبفت دس ٔمبثُ حشاست
٘بضی اص آتص سٛصی ٔمبٔٚت وٙٙذ.
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ٔ-5ػبِح ثىبس سفت ٝدس٘بصن وبسی ٞب ثبیذ اص ٔٛاد غیش لبثُ استقبَ ثبضذ.
- 6دس استمشاس والسٟبی ٔذاسس دس ٔمغـ اثتذایی ٔی ثبیست اِٛٚیت سٙی  ٚتٛا٘بیی افشاد ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفتٝ
والس اِٚی ٞب دس عجمٕٞ ٝىف  ٚسبِٟبی ثقذ ث ٝتشتیت دس عجمبت ثقذی ٔستمش ض٘ٛذ.
 -7سا ٜپّٞ ٝب  ٚدس ٞبی خشٚخی ٟ٘بیی ثبیذ فبسی اصٞش ٌٔ ٝ٘ٛب٘ـ ثٛد ٚ ٜخٟت تٕبْ دسٞبی خشٚخی ث ٝسٕت خبسج ٚ
دس ٚضقیتی ثبضٙذ و ٝثتٛاٖ ث ٝآسب٘ی آٟ٘ب سا ثبص وشد.

- 9تقجی ٝثبِىٗ دس ٞش ضّـ ٕٔٛٙؿ است.
- 10وّی٘ ٝمبط پشتٍبٞی ٔٚسیشٞبی خشٚج ثبیذ ث٘ ٝشدٔ ٜحبفؼ ٔدٟض ثبضٙذ.
ِ- 11ج ٝپّىبٟ٘بی خشٚخیٟب ثبیذ داسای تٕٟیذات ٔب٘ـ اص سش خٛسدٖ ثبضٙذ.
 -12پٙدشٞ ٜبی ٔطشف ث ٝحیبط یب خیبثبٖ ثبیذ داسای حفبػ ٘شد ٜای ثب لبثّیت ثبص ضذٖ دس ٔٛالـ اضغشاسی ثبضٙذ .
دس غٛست داضتٗ ٚسبیُ ثبصی دس ٟٔذ وٛدن  ٚیب ٞش وذاْ اص ٔشاوض آٔٛصضی ٘ىبت ریُ ثبیذ سفبیت ٌشدد:٘- 1ػت وف پٛش پالستیىی.
- 2استفبد٘ ٚ ٜػت ٚسبیُ ثبصی استب٘ذاسد ٔتٙبست ثب سٗ وٛدوبٖ ا٘تخبة ٌشدد.
- 3اص ٌزاضتٗ اسجبة ثبصیٟبی خغش ٘بن ٔب٘ٙذ تفٞ ًٙبی ثبدی ٚتشل ٝخذاً خٛدداسی ضٛد.
- 4اص لشاس دادٖ اسجبة ثبصیٟب ٘ٛس ِیضسی دساختیبس وٛدوبٖ پشٞیض ٌشدد.
دس غٛست ٚخٛد استخش دس ٟٔذ وٛدوٟب  ٚیب ٞش یه اص ٔشاوض آٔٛصضی ثبیذ ٘ىبت ریُ سفبیت ٌشدد:- 1داضتٗ دستٍیش ٜدٚس استخش ضشٚسی است.
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- 2داضتٗ پّ ٝدس د ٚعشف الصْ ٔی ثبضذ.
-3داضتٗ خّیم٘ ٝدبت دس ا٘ذاصٞ ٜبی ٔختّف اِضأی است.
- 4داضتتٗ عٙبة فٕك سٙح ضشٚسی است.
- 5دس غٛست سٚثبص ثٛدٖ ،فضبی استخش حػبسثٙذی ٌشدد.
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- 6استفبؿ ٘شد ٜدٚساستخش حذٚد یه ٔتش ٚفبغّ ٝا٘ذاصٞ ٜش یه اص ٘شدٞ ٜب ثیطتش اص  20سب٘تی ٔتش ٘جبضذ.
- 7حضٛس دائٕی ٘بخی غشیك دس وٙبس استخشاِضأی است.
ایمنی در تأسیسات:
- 1دسٞبی اتبق تأسیسبت ثبیذ فّضی ٙٔٚبست ا٘تخبة ٘ٚػت ٌشدد ثغٛسیى ٝد ٚس ْٛلسٕت ثبالی دس وبٔالً ثستٚ ٝ
یه س ْٛلسٕت پبئیٗ خٟت ٚسٚد ثػٛست ٔطجه ثبضذ.

- 3دس غٛست ٘یبص ثٍٟ٘ ٝذاسی ٔبیقبت لبثُ اضتقبَ اص لجیُ ٌبصٚئیُ٘ ،فت ٚأثبِ ٟٓثبیذ ٞشٔخضٖ دٚس اص ٔٛاد لبثُ
اضتقبَ ٙٔ ٚبثـ حشاستی دس ٔىب٘ی ٔٙبست ثػٛست ٔذف ٖٛدس صٔیٗ یب ٔحػٛس ضذ ٜثٚ ٝسیّ ٝدیٛاس ٚتقجی ٝچبٜ
اضغشاسی ث ٝا٘ذاص ٜحدٓ ٔبیـ داخُ ٔخضٖ ٍٟ٘ذاسی ضٛد.
- 4اص ٍٟ٘ذاسی  ٚا٘جبس وبال دس ٔٛتٛس خب٘ ٚ ٝثبْ پطت ٚ ٝصیش پّىبٟ٘ب پشٞیض ضٛد.
- 5اص ثىبس ثشدٖ ٚسبیُ ٌشٔبصای ضقّ ٝفشیبٖ ٞ ٚیتش ثشلی اختٙبة ضٛد  ٚخٟت تأٔیٗ ٌشٔبی ٔحیظ اص ٚسبیُ
ٌشٔبصای استب٘ذاسد  ٚدس غٛست أىبٖ تشخیحبً سیستٓ حشاست ٔشوضی استفبد ٜضٛد .دس غٛست ثٟشٌ ٜیشی اص ثخبسی
سفبیت فبغّٙٔ ٝبست اصٔٛاد لبثُ اضتقبَ ٘ٚػت ِ ِٝٛدٚدوص ثٕٞ ٝشا ٜوالٞه ٔشثٛع ٝاِضأی است.
- 6اص لشاس دادٖ ؽشٚف ٔحتٛی ٘فت دس والس دسس خذاً پشٞیضٌشدد.
- 7ضشٚسی است ثخبسیٟبی ٘فتی دس ٔذاسس لجُ اص ضشٚؿ والس تٛسظ سشایذاس ثب سفبیت ٔٛاسد ایٕٙی  ٚدس حبِت
خبٔٛش سٛخت ٌیشی ضٛد.
- 8ثخبسیٟب ثبیذ دسخبی ٔٙبست ث ٝدٚس اص دسة خشٚج ٔٚسیش خشٚج لشاس ٌیشد.
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- 2اتبق تبسیسبت ثبیستی دس ٔحٛع ٝیب دس ٕٞىف ٚحذاوثش دس عجمٙٔ ٝفی یه سبختٕبٖ  ٚدس ٔحُ ایٕٙی ث ٝدٚس
اص والسٟبی آٔٛصضی  ٚسبِٟٙبی اختٕبفبت دس ٘ؾش ٌشفت ٝضٛد  ٚدسة ٚسٚد آٖ اص عشیك ٔحٛع ٝثبضذ ٞ ٚیچ سٚص٘ٚ ٝ
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ٔ- 9ذاسسی و ٝاص ثخبسیٟبی ٌبص سٛص استفبدٔ ٜی ٕ٘بیٙذ ثقذ اص تقغیّی ،ثبیذ ضیش ٌبص آٟ٘ب تٛسظ ٔسئٔ َٛشثٛعٝ
ثست ٝضٛد.
- 10ثخبسیٟبی ٔٛسد استفبد ٜثبیذاستب٘ذاسد  ٚحتٕبً ٔدٟض ث ٝدٚدوص ٔٙبست ثبضٙذ.
- 11خٟت ٛٞا سسب٘ی ث ٝثخبسیٟب ،ثٟتشاست صیش دسة ٚسٚد حذالُ د ٚسب٘تی ٔتش ٛٞا خٛس داضت ٝثبضذ.
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 - 12اص اخز ا٘طقبثبت فشفی اص ضجى ِِٝٛ ٝوطی ٌبص احتشاص ضٛد ٚاصٞش ضیش ٌبص تٟٙب یه ٚسیٌّ ٝبص سٛص ثب استفبد ٜاص
ضیّٔ ًٙخػٛظ ٔدٟض ث ٝثست ٔٙبست  ٚحذاوثش عٔ 1/5 َٛتش تغزی ٝوٙذ.
ٔ- 13ذاسٞبی تغزی ٝوٙٙذٚ ٜسبیُ ٌبص سٛص تٛسظ افشاد آٌب ٜثٔ ٝسبیُ ایٕٙی اص ِحبػ اعٕیٙبٖ اص فذْ ٘طتی ٌبص
ٔٛسد آصٔبیص لشاس ٌیشد.
- 14سیٓ وطی ٞبی ٔذسس ٝافٓ اص سٚوبس  ٚتٛوبس ثبیذ دس داخُ ِٞ ِٝٛبی ٔخػٛظ سیٓ وطی یب ثب استفبد ٜاص
وبثٟبی ٔمب ْٚا٘دبْ ضٛد.

- 16اتػبَ د ٚسش سیٓ ٞب ٔ ٚفػُ ثٙذیٟب ثبیذ ثب استفبد ٜاص تشٔیٙبِٟبی ٔخػٛظ ا٘دبْ ض٘ٛذ.
- 17وّی ٝوّیذٞب ،پشیضٞب  ٚخقجٞ ٝبی تمسیٓ ثبیذ ث ٝدسپٛش ٔٙبست ٔٚمب ٚ ْٚاتػبالت ٔشثٛع ٝوبٔالً فبیك ثٙذی
ضٛد (.ضشٚسی ثشای ٔمغـ اثتذایی ٟٔٚذ وٛدن ٞب)
- 18ثشای ٔحبفؾت خبٖ وٛدوبٖ  ٚدا٘ص آٔٛصاٖ الصْ است سیستٓ ثشق ث ٝوّیذ ٘طت یبة ( ٔحبفؼ خبٖ) ٔدٟض
ٌشدد.
- 19دس ٔذاسس ضجب٘٘ ٝػت چشاغٟبی سٚضٙبیی اضغشاسی ٔتػُ ث ٝثشق ضٟش دس خشٚخی ٞب الصْ است.
ِٛٔ- 20ذ ثشق اضغشاسی ثػٛست خٛدوبس حذاوثش ثیٗ  5تب  7ثب٘ی ٝثقذ اص لغـ خشیبٖ ثشق فبدی ضشٚؿ ثىبس ٕ٘بیذ.
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شماره 84

- 15فیٛصٞبی ثشق ثبیستی ٔتٙبست ثب آٔپش ٔػشفی  ٚاص ٘ٛؿ اتٔٛبتیه حسبس ا٘تخبة ضٛد.

