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خانه در یآتشسوز رامونيپ وجواب سواالت  
 
 
 
 

. باشد منزل در یآتشسوز با رابطه در که دهديم را یسؤاالت جواب یاطالعات برگه
 .است شده ميتقس بخش هفت به سؤاالت

 در ، لميف که شما یبرا است یراهنمائ بروشور نيا: یاطالعات بروشور بارهٴ  در
 .ديده نشان ديخواهيرام است، گرفته آتش آپارتمان اي خانه

 

در اين َسمبُل نمايانگر آنست که اطالعات و تمرينات مربوط به آتشسوزی 
 ) است.radhus( خانه های رديفی ويال يا

 تجهيزات آتشنشانی = نجات بموقع جان و وسائل 
 

 باشم؟ داشته خانه در یآتشسوزخطر زنگ دستگاه ديبا چرا
 شده، یَسمّ  دود از پُر اطاق کي قهيدق چند عرض در. شوديم پخش عيسر یليخ آتش 

 آنجا به تواندينم سرعت نيا به ینشان آتش. شوديم انجام احتراق یحال نيبدتر در
 نجات یبرا شما که یزمان. دهديم اخطار شيپ از شما به ريآژ دستگاه کي. برسد
 .ديدار الزم آتش کردن خاموش یوحتّ  ، گرانيد به اخطار ، جان

 

 یچکار درخانه یآتشسوز مقابل در خودم محافظت یبرا من 
 دهم؟ انجام توانميم

 یآتشسوز صورت در که. ديباش داشته یسوز آتش اخطار سالم دستگاه کي ديبا شما
 ديکن هيته کن خاموش آتش کپسول کي و آتش ضد یپتو کي. دهديم اخطار شما به
 چه یاظطرار طيشرا در که ديکن فکر. ديکن خاموش انرا کم آتشِ  صورت در که

 ديخواه چه یآتشسوز صورت در که ديکن بحث خانواده با. ديبکن ديتوانيم یکارهائ
 .کرد

 
 باشم؟ داشته خانه در ديبا کن خاموش آتش کپسول نوع چه

انواع مختلفی با قيمتهای متفاوت وجود دارد. يک کپسول دستی خاموش کردن 
باشد سرمايه گذاری خوبی  43A 233B Cکيلو پودر که دارای عالمت  6آتش با 

 است. اين کپسول می تواند آتشسوزی مواد مختلف را خاموش کند.
  

 دستگاه آژير آتشسوزی در جائی که زندگی ميکنم چه کسی است؟مسئول نصب 
شما بايد مرتباً  .باشديم یخطر آتشسوز زنگ دستگاه نصب مسئول خانه مالک

 کارکردن دستگاه آژير آتشسوزی را امتحان کنيد.
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 بکنم؟ چکار ـ اجاق یرو آتش کردن خاموش

 ؟چگونه خاموش کنمآتش گرفتن روغن خوراکپزی روی اجاق را 
آتش را بايد با يک درب قابلمه، پتوی مخصوص خاموش کردن آتش، حوله يا  

مشابه آن خفه کنيد. اگر روی روغن خوراکپزی آتش گرفته آب بريزيد خطر 
  سرايت آتش و وارد شده صدمات سوختگی به شما وجود دارد.

 

 مکان هيتخل
 

 را درب و بمانم خانه در ديبا چرا باشد دود از پر راهرو اگر
 ببندم؟

 شده هوشيدبيکن استنشاق را دود و ديبرو راهرو به اگر. است یسم یآتشسوز دودِ 
 قهيدق ۶۰ـ۳۰ آنجا در. ديبمان خانه در خاطر نيهم به. دارد وجود مرگتان امکان و

 .ديمنزل داخل که ديده اطالع اورژانس به و زده زنگ ۱۱۲ به. ديهست تيامن در
 
 
 

 درمنزل توانميم باشد گرفته آتش گرازساختمانيد یاگردرجا
 بمانم؟

 قهيدق ۶۰ـ۳۰ بمدت که شده ساخته یبطور ساختمانها. ديمانيم منزل در شما، بله
 خاموش را آتش و داده نجات را شما دهيرس بموقع نجات خدمات. کنديم استقامت

 نيب ساختمان که باشند، نيقوان رويپ ديبا سازند یم ساختمان که یکسان. کنند یم
 .کند استقامت آتش مقابل در قهيدق ۶۰ـ۳۰

 
 
 

 ست؟يچ یآتشسوز هنگام منزلم در پنجره و درب بستن ليدل
 راهرو در آتش و دود شدن پخش از یريجلوگ ديببند سرخود پشت را درب اگر

 هم نجات  امداد  خدمات  سازمان به و کرده حفاظت هيهمسا از قيطر نيا به. ديکنيم
 .ديکنيم کمک
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 دود آتشسوزی = خطر جانی برای شما
 اگر دود آتشسوزی را استنشاق کنم در بدنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در دود آتشسوزی موادی وجود دارد که بسرعت بدن تان را مسموم می کند 
طوری که بدن به کارکرد طبيعی خود خاتمه می دهد. يک يا دو مرتبه استنشاق 

کند. خيلی سريع اتفاق می افتد. دود گرم همچنين می تواند  دود شما را بيهوش می
 صدمات سوختگی شديدی در لوله نای و ريه ها ايجاد کند. 

 
 در دود آتشسوزی چه موادی وجود دارد؟

روی گلبولهای قرمز خون می نشيند و مانع از  مونو اکسيد کربنماده  -
 گردش اکسيژن حياتی در بدن می شود.

اکسيژن حياتی را عقب می راند و باعث ميشود مغز  اکسيد دوکربنماده  -
 رفلکس تنفس را قطع می کند. 

 ذرات دوده باعث می شوند ريه ها نتوانند اکسيژن به بدن برسانند. -
 

 اگر در جائی که هستم پُر از دود شود چکار بايد بکنم؟
روی  دود خطرناک بطرف باال می رود بنابراين بايد پائين تر از دود قرار بگيريد.

 کف زمين بخزيد. در سطح کف زمين ديدن و نفس کشيدن آسانتر است.
 

 اگر دود استنشاق کردم چه بايد کنم؟
برای تشخيص پزشکی با خدمات درمانی تماس بگيريد. اگر تنفس برايتان دشوار 

 تلفن کنيد. ۱۱۲است بالفاصله به شماره 
 
 

 
  شما به کمک گاهيجا =۱۱۲ اورژانس شماره

 
 تلفن کنم؟ ۱۱۲چه موقع بايد به شماره 

شماره اضطراری است و وقتی به کمک اورژانسی نياز داريد بايد با  112شماره 
آن تماس بگيريد. مثالً وقتی شما يا فرد ديگری در نزديکی شما دچار آتشسوزی، 

0Fبيماری اضطراری، حادثه رانندگی شود يا مورد خشونت واقع شود.

1  
 

 موقع باز است؟چه  ۱۱۲شماره  
هميشه پاسخ می دهد. آنها شب و روز، يکشنبه ها، روزهای تعطيل و  ۱۱۲شماره 

هم از تلفن ثابت و هم از تلفن همراه  ۱۱۲عادی پاسخ می دهند. تماس با شماره 
 رايگان است. 

 

                                                             
1 
www.sosalarm.se/sv/112/Informationsmaterial/Utbildningsma
terial-for-SFI-/ 

تلفن کنم چه  ۱۱۲وقتی به شماره 
 کمکی فرستاده می شود؟

پاسخ می دهد  ۱۱۲کسی که در شماره 
ين می کند چه کمکی بايد ارسال شود. تعي

اين کمک می تواند آمبوالنس، پليس يا 
 1امدادنجات ساحلی باشد.
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 پاسخ می دهند چه اطالعاتی نياز دارند؟ ۱۱۲پرسنلی که در شماره 
  پاسخ می دهند به دانستن اطالعات زير نياز دارند:  ۱۱۲پرسنلی که در شماره 

 چه اتفاقی افتاده؟
 چه آدرسی اتفاق افتاده؟در 

 شما از چه شماره تلفنی تماس گرفته ايد؟
 

 ۱۱۲آيا اگر پول کارت تلفن همراهم تمام شده باشد می توانم با شماره 
 تماس بگيرم؟

حتی اگر پول کارت تلفن همراه شما تمام شده باشد نيز می توانيد با شماره  
 گرفتن پيش شماره نيست! نيازی به۱۱۲تماس بگيريد. برای تماس با شماره  ۱۱۲

 
تلفن   ۱۱۲ اگر نتوانم بزبان سوئدی صحبت کنم آيا می توانم به

 کنم؟
معموالً مکالمه بزبان سوئدی يا انگليسی انجام می شود تا پرسنل بتوانند بفهمند و 

سريع کمک ارسال کنند. اگر زمان اجازه بدهد اُپراتور امداد نجات اضطراری می 
 بگيرد، ولی اين امر باعث تأخير در مکالمه خواهد شد. تواند از مترجم شفاهی

 
 

 سازمان خدمات امداد نجات چگونه کار می کند؟
 چقدر طول می کشد تا کمک به محل برسد؟

خدمات امداد نجات به محل متفاوت است. علت اين مدت زمان رسيدن  -
 امر آنست که فاصله خانه ها تا ايستگاه آتشنشانی متفاوت است. 

 دقيقه طول می کشد تا کمک برسد. ۱۰اگر در شهر زندگی می کنيد  -
در روستاهای کوچک خارج از شهر زمان بيشتری طول می کشد و  -

 چون فاصله آنها با نزديکترين ايستگاه آتشنشانی دور است.
 

اگر من در آخرين طبقه ساختمان زندگی کنم سازمان امداد نجات 
 چگونه می تواند مرا نجات دهد؟

بانهای سازمان امداد نجات تا طبقه هشتم قابل استفاده هستند. اگر در نرد
طبقات باالتر از هشتم زندگی می کنيد پلکان ضد آتشسوزی وجود دارد که 

 بايد از آن استفاده کنيد.  
 

وقتی سازمان خدمات امداد نجات مشغول کار است چگونه می توانم به 
 آنها کمک کنم؟

. راه بندها برای جلوگيری از وارد شدن صدمه کنار راه بند ها بايستيد -
 بشما نصب شده اند. 

سازمان خدمات امداد نجات برای نجات افراد آموزش ديده است. شما  -
می توانيد به آنها از طريق دادن اطالعات در مورد افرادی که در خانه 

 زندگی می کنند و طرز قرارگيری اطاقهای خانه به آنها کمک کنيد. 

نيد که کسی را در اگر می دا -
خانه در حال سوختن زندگی 
می کند بايد به پرسنل حاضر 

 در محل اطالع دهيد.
 
 
 

 مطالب بيشتر در صفحه اينترنت با آدرس
www.msb.se  .وجود دارد 

کلمه جستجو: حفاظت در برابر آتشسوزی در 
 Brandskydd i hemmet خانه 
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