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 حقايق
 

 واقعه ء اتش نشانی 1955  گروه اتش نشانی ايالت نيو سوت ويلز به کمک 5/2004در سالهای .  در صد وقايع حريق از اشپز خانه اغاذ ميشود 45
اين  معلومات از اداره ء اطفاييه ء ايالت نيو سوت ويلز به .  ص اتفاق افتاده بود  واقعه از اينها از پختن غذا در حال عدم حضور شخ988شتافتند  که 

.   بدست امده است2005/6/30تاريخ   

 راهنمايی های ديگر
.اطمينان داشته باشيد که همه وسايل برقی شما به خوبی کار ميکند*    
ی غذا بدون وقوع يکی از انهارا نصب کنيد ولی بدانيد که اين االرمها به اثر بو. االرمهای مخصوص اشپز خانه موجود است *  

.حريق نيز به صدا می ايد  

؟. ايا اشپز خانه ء شما از نگاه وقوع حريق بی خطر است   
: حفاظت اشپز خانه از حريق  مواد ذيل را توصيه ميکنيم حد اکثر  امکانبرای  

. اگر الزم است هنگام پختن غذا از اشپز خانه خارج شويد جريان برق تابه ء غذا پزی را  قطع کنيددعدم حضور شخص در اشپز خانه سبب بروز حريق ميشو  *  

.استين های ان در هنگام غذا پختن به ارنجها محکم باشدلباسهای به تن داشته باشيد که *    

.صب شودبکوشيد اله ء محافظ اجاق ن. اطفال را از تابه ء داغ اجاق و داش دور داشته باشيد *    

.دستمالهای اشپز خانه  و دستکش مخصوص  داش و اشيا ء ديگريکه قابل اتش گرفتن باشد  بايد به حد کافی از اجاق  و تابه های غذا پزی دور نگه داشته شود*    

ندازه ء کافی باشد حرارت را  انقدر کم روغن را با احتياط کامل در پخت و پز بکار بريد انرا به اهستگی حرارت دهيد برای حرارت دادن بزرگی ظرف به ا*  

.نگه داريد که سبب پاش شدن روغن نگردد  

.دسته ء روغن داغ و ساير ظروف غذا پزی را جانب داخل اجاق نگه داريد تا در اثر تماس با  بيرون سبب سوختگی نشود*    

.ا کش  وهمه وسايل پخت و پز را بصورت منظم ستره نگه داريد و   فيلترهو. بعد از هر نوبت استفاده از بخش کباب پزی اجاق  انرا پاک کنيد*   

اگر اب انداخته شود سبب انتشار بيشتر . هيچ گاه بر روی روغن در حال اشتعال اب نيندازيد . حريقی که از اثر روغن باشد توسط ريختن اب خاموش نميشود *  

.اتش ميشود و اگر باعث جراحت گردد صدمه ء ان بيشتر است  

اينهارا کم از کم به فاصله ء يک متر . در اشپز خانه الهء اطفا ء حريق و کمپل مخصوص خاموش کردن اتش را داشته و خودرا با طرزاتعمل انها اشنا ساريد*  

. از اجاق  در محلی بين موقعيت اجاق و در وازه ء خروجی قرار دهيد   

.ز جنس لغزنده نباشدفرش کوچکی که د ورادور اجاق و ظرف شويی ميگذاريد ا*   

ظرف . اگر روغن خوردنی اتش ميگيرد اجاق داغ را خاموش کنيد و  سرپوش ظرف را روی  ان بلغزانيد ويا از کمپل مخصوص ضد حريق  استفاده کنيد*  

صبر کنيد تا روغن . ب صدمه گردد روغن داغ  ويا  روغن در حال حريق را در منزل  از يک جا به ديگر جای نبريد زيرا ممکن است اتش گسترش يافته و سب

. درحال احتراق بعد از خاموشی سرد شود بعد سرپوش ظرف را بر داريد در غير ان  سبب شعله ور شدن مجدد روغن شده ميتواند   

ق را خاموش کنيد و اشپز خانه را اگر اتش سوزی در اشپز خانه واقع ميشود و شما نظر به کبر سن ويا عامل ديگری فکر ميکنيد  قادر به دفع ان نيستيد اجا*  

.از نزديک ترين تليفون زنگ بزنيد000ترک کنيد و  به  اتش نشانی  به شماره   

.هميشه اطمينان داشته باشيد که وسايل پخت و پز بعد از استفاده خاموش شده باشد *    

رها  در اين ايالت و اتش نشانی  ناحيه ء پايتخت و اداره ء ساحات دور به همکاری اتش نشانی ايالت نيو سوت ويلز و خدمات اتش نشانی در ساحات دور از شه

 از شهر اين منطقه معلومات فوق تهيه شده است

:برای معلومات بيشتر اتش نشانی  با اتش نشانی محل  ويا مرکز کنترول اتش تماس بگيريد ويا به ويبسايتهای ذيل مراجعه کنيد  
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