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ایمنی برق در مدارس:













ایمنی وسایل گازسوز در مدارس:








کپسولهای محتوی گاز میبایست خارج از آشپزخانه (محل مصرف) و در فضای باز قرار گیرند.
ورود بچهها به آشپزخانه اکیدا ممنوع گردد و یکدستگاه مکنده برای تهویه هوا در باالی اجاق آشپزخانه نصب شود.
کپسولهای گاز باید در سایه قرار داده شوند و از باران و اشعه آفتاب محافظت گشته و از دسترس بچه ها کامال دور
باشند و ترجیحا بوسیله شبکه فلزی محصور و محافظت گردند.
لولهکشی گاز میبایست مطابق با استاندارد تصویب شده شرکت ملی گاز ایران بوده و به تایید مسوولین فنی آن شرکت
رسیده باشد.
اجاق گاز و کلیه شبکه شامل شیر و لولهکشی آن بطور هفتگی باید مورد بازدید و بازرسی دقیق واقع شوند تا هرگونه
تراوش گاز یا نقص فنی در سیستم کشف و رفع گردد.
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توجه داشته باشید سیمهای وسائل برقی و غیره از نزدیکی منابع حرارتی و لوله های آبگرم و شوفاژ عبور داده نشوند.
میزان برق مصرفی مدرسه باید محاسبه و در جهت نصب کنتورهای مناسب اقدام الزم بعمل آید.
کلیه فیوزها از نوع خودکار انتخاب و بعد از کنتور نصب شود.
کلیه سیم کشیهای مدرسه بوسیله یک متخصص ،محاسبه و از نوع مناسب انتخاب و در لولههای فوالدی بطور زیرکار
نصب گردند.
کلیه کلیدها و پریزها بطور ماهیانه بازرسی گردیده و برای پریزها روپوش مخصوص ایمنی در نظر گرفته شود و یا از
نوعی انتخاب گردند که اطفال نتوانند براحتی میخ ،میله فلزی و یا چیز دیگری در آن فرو کنند.
در کودکستانها و شیرخوارگاهها کلیه پریزها و کلیدها باید در ارتفاعی نصب شوند که در دسترس بچه ها نباشند.
از یک پریز یا یک نقطه انشعاب نباید در آن واحد بیش از یک انشعاب گرفت .گرفتن بار بیش از اندازه از یک پریز باعث
گرم شدن سیم و ایجاد آتشسوزی و اتصالی میشود.
بطور کلی شبکه برقرسانی به مدرسه میبایست به سیستم اتصال زمین مجهز باشد .با این کار خطرات احتمالی بطور
قابل مالحظهای تقلیل مییابند.
سیم کشیهای موقت در محوطه باز مدرسه ،روی شاخه درختان و دیوارها باید ممنوع گردد.
کلیه تاسیسات برقی مدرسه میبایست در جعبه ایمن و محفوظ نصب و درب آن قفل شود تا از دست بچههای کنجکاو
درامان باشد و روی جعبه عالمت خطر و عبارت «دست نزنید» نوشته شود.

آنچه باید یک آتش نشان بداند
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ایمنی پلکان ها در مدارس:
 – 1پله و پلکانهای مدرسه یکی از کانونهای خطر و حادثه برای بچهها میباشد .چون دویدن بچهها در این مسیر
با ازدحامیکه بوجود میآید نمیتواند خالی از خطر باشد ،لذا وجود پلکانهای عریض و کوتاه که در صورت لزوم
مجهز به نرده و دستگیره در طرفین بوده و همچنین کنترل ایاب و ذهاب بچهها در تقلیل خطرات موثر میباشد.
تامین نور کافی نیز از شرایط الزامی ایمنی پلهها و راهروها میباشد.
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 – 2راههای دستیابی به پشت بام مدرسه میبایست تحت کنترل شدید بوده و در صورت لزوم قفل گردند .رفتن
بچهها به پشت بام در اثر کنجکاوی حوادثی جدی بوجود میآورد.
 – 3در برخی مدارس استفاده از بخاریهای نفتسوز متداول است .این بخاریها چندین خطر برای بچهها ایجاد

 -4احتمال لیز خوردن بچهها بعلت خیس بودن کفشها در زمستان و یا شستشوی کف ساختمان با مواد ضدعفونی
کننده وجود دارد که در این مورد نیز باید توجه کافی مبذول شود.
 -5سقوط سنگ و کاشی از نماهای ساختمان مدارس میتواند جان بچهها را تهدید کند .لذا بازرسی دقیق این
سنگها و محکم کردن آنها بر پیشانی دیوارها بوسیله پیچهای آهنین توصیه میگردد.
 -6تامین نور کافی در کالس درس متناسب با ساعات شبانه روز و شرایط فصلی بیاندازه مهم است ،زیرا این مطلب
میتواند به مرور زمان در سالمت چشم بچهها موثر واقع شود.
 -7هوای سالم برای ادامه زندگی ضروری بوده و اکسیژن کافی برای سوخت و ساز بدن و سالمت آن بسیار مهم
است .تنفس هوای ناسالم در محدوده کالس بطور مشترک با دهها دانشآموز دیگر آن هم برای مدتی طوالنی ،بر
روی دستگاه تنفس و سالمت دانشآموزان تاثیر میگذارد .لذا تامین هوای کافی و سالم متناسب با نیاز افراد و تعداد
آنها و مدت زمان کالس ،ضروری میباشد.
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میکنند که عبارتند از سوختگی بچهها در اثر تماس با بخاری ،آتشسوزی بعلت واژگون شدن بخاری و دست کاری
درجه آن و یا ریختن نفت سرد در کوره داغ بخاری و در نتیجه تبخیر شدن و آتش گرفتن و یا انفجار آن و باالخره
مسمومیت گازی دانشآموزان بطور تدریجی در کالس بر اثر بد سوختن بخاری و یا ایجاد ارتباط بین دودکش و
لولههای رابط با محدوده کالس و پس زدن گازها بعلت مسدود شدن دود کشها.
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 -8نامناسب بودن صندلیهای کالس از نظر ساخت و طرز نشستن دانشآموزان شاید اثرات نامطلوبی و منفی
خود را فورا ظاهر نکند ،ولی به مرور زمان مسلما اثرات نامطلوبی بر روی طفل گذارده و حتی ضایعاتی در
استخوانبندی او بوجود میآورد.
توصیههای ایمنی در مورد محوطه بازی در مدارس:
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 -1باال رفتن بچهها از درختان ،پایه پرچم ،پایههای برق ،میلههای والیبال و بسکتبال و یا دیوارهای کوتاه مدرسه
همیشه همراه با خطراتی بوده و بخصوص در فصل زمستان به علت لیز بودن و مرطوب بودن ،منجر به برق گرفتگی
و یا سقوط گردیده است.
 -2وسایل و اسباب بازیها از قبیل االکلنگ ،تاب ،سرسره و غیره برای مدارس و بچهها ضروری میباشد ،ولی
متاسفانه این محدوده فعالیت یکی از کانونهای خطر و ایجاد حادثه در کودکستان و دبستان بوده است .لذا از
وظایف مسلم مسوولین مدرسه است که در موارد ذیل نهایت کوشش خود را بعمل آورند:

 آموزش اطفال در استفاه صحیح و فنی از این وسایل. نظارت مداوم بر کار بچهها به منظور اطمینان از عدم وجود خطرات احتمالی. کنترل بچهها از نظر رعایت نوبت و تطبیق شرایط سنی بچهها با وسایل بازی. -3تعدادی از مدارس دارای استخر شنای اختصاصی میباشند که سقوط اطفال در استخر پر از آب و ایجاد خفگی
و یا سقوط اطفال به داخل استخر بدون آب و ایجاد شکستگی سر و گردن و احتماال مرگ ،سابقه فراوان دارد .لذا
مسوولین مدرسه میبایست با در نظر گرفتن شرایط فصلی اقدام مناسب و مقتضی در جهت ایمن ساختن استخر
بعمل آورند که مهمترین آنها عبارتند از نرده کشیدن به دور استخر با ارتفاع مناسب ،پوشاندن روی استخر بوسیله
تخته با ورقههای موجدار ،کنترل و نظارت مداوم بر روی اطفال و باالخره آموزش آنها در مورد خطرات احتمالی.
 -4رفتار خشونت بار اطفال با یکدیگر و ایجاد گروهها و دستهبندیها و حملههای فردی و دسته جمعی به یکدیگر
و استفاده از چوب و میله و خودکار و خطکش معموال حادثه آفرین بوده و در مواردی باعث کوری چشم و ایجاد
زخمهای عمیق و یا شکستگی شده است .عالج این کار ایجاد انضباط مستمر و نظارت مداوم و کنترل آنها از طرف
اولیاء مدرسه میباشد.
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 بازدید و بازرسی این وسایل به منظور اطمینان از سالم بودن و حسن کارکرد آنها به طور دورهای (حداقل هفتهای یکبار)
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 -5وجود اختالف سطح از قبیل پله در محوطه بعضی از مدارس به علت عرض کم ،شیب زیاد و احتماال شکستگی
پلهها و نداشتن نرده و دستگیره ایجاد حادثه کرده است .این اختالف سطحها در فصل زمستان با بودن برف و باران
میتواند به نحوی مضاعف خطرناک و حادثهزا باشد.
 -6ریزش دیوارهای مدارس امری معمول نمیباشد ،ولی متاسفانه مواردی مشاهده شده است که بعلت فرسودگی
دیوار و عدم توجه دیوار فرو ریخته و خطرات جانی برای اطفال به بار آورده است .بازرسی دیوارهای مدرسه بخصوص
در فصل زمستان که رطوبت جذب میکند ،نباید از نظر دور بماند.
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 -7یکی از مواقعی که بچهها در معرض خطر افتادن ،سقوط و لگد شدن قرار میگیرند ،هنگام تعطیل شدن مدرسه
و خروج آنها میباشد .در این موارد معموال جوانترین و ضعیفترینها هستند که آسیب و صدمه میبینند ،لذا ایجاد
انضباط و کنترل بچهها هنگام خروج کمال اهمیت را دارد.
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