پض اس آتش طْسی :تاسگشت ایوي تَ خاًَ
اطالعات تزای جاهعَ هحلی

هٌاسل ،طْلَ ُا ّ طایز طاختواًِا یا تٌاُایی کَ در آتش طْسی جٌگلی طْختَ اًذ ،هی تْاًٌذ عْاهل خطزطاس تِذاشتی را اس خْد تجای تگذارًذ،
اس جولَ اشیای اس جا کٌذٍ شذٍ ،اشیای تیش ّ تزًذٍ ،سغال گذاختَ ،طین ُای تزق آطیة دیذًٍ ،شتی گاس ّ دیْارُای ًاپایذار.
هْاد خطزطاسی کَ تایذ پض اس آتش طْسی ًظثت تَ آًِا ُشیار تْد عثارتٌذ اس:
•
•
•
•
•
•
•
•

آستظت
خاکظتز ،تخصْص خاکظتزی کَ اس الْار غیز خام طْختَ تجای هاًذٍ تاشذ (هاًٌذ آرطٌات هض کزّم دار یا ’)‘CCA
گزد ّ غثار
هْاد شیویایی تاغثاًی ّ یا هشرعَ
کپظْل گاس ال پی LP
هْاد دارّیی
ضایعات فلشی ّ طایز ضایعات تالیواًذٍ اس طْختي لْاسم خاًگی
طایز هْاد شیویایی عوْهی (تزای هثال ،هحصْالت شْیٌذٍ).

تا ارائَ کٌٌذگاى خذهات اضطزاری هحلی جِت ایوي تْدى تاسگشت تَ خاًَ هشْرت کٌیذ .در صْرت اهکاى ،اس تزدى کْدکاى تَ خاًَ ُای آطیة
دیذٍ اس آتش خْدداری کٌیذ .چٌاًچَ ایي کار را اًجام هی دُیذ ،اطویٌاى حاصل کٌیذ در ُوَ سهاى هحفْظ تالی تواًٌذ.

اص خود حفاظت کنیذ
لثاص حفاظتی تپْشیذ ،اس جولَ:
• کفش ُای تادّام ّ دطتکش ُای کلفت هخصْص کار طٌگیي
• لثاص طزُوی یکثار هصزف (تا آطتیي تلٌذ ّ شلْار)
• هاطک صْرت پی دّ P2
شوا هی تْاًیذ تا هزاجعَ تَ شِزداری هحل یا هزکش ًجات اضطزاری ،تظتَ لثاص حفاظتی تِیَ کٌیذ کَ شاهل پْشش طزُوی ،دطتکش ّ ،هاطک
ُای صْرت اطت.
تَ ٌُگام تزک خاًَ ،دطتکش ُا ،لثاص طزُوی ّ هاطک صْرت را در کیظَ ستالَ تظتَ تٌذی کٌیذ .تعذ اس در آّردى لثاص ّ الالم آلْدٍ ،دطتاى
خْد را تشْییذ .لثل اس تَ پا کزدى هجذد کفش ،آًِا را تویش کٌیذ.

نحوه کاس با ضایعات
دطتکاری ّ پخش خاکظتز در اطزاف خاًَ ایوي ًیظت ،علی الخصْص سهاًی کَ الْار غیزخام ّ حاّی  CCAطْختَ تاشذ .اگز هْاد حاّی
آستظت در هٌشل ّ یا طاسٍ ُای دیگز دچار آطیة شذٍ اًذ ،هی تْاًٌذ ُن اکٌْى هضز تاشٌذ.

مواد غزایی
کلیَ هْاد غذایی آطیة دیذٍ در آتش ّ ،یا هْادی کَ تحت دهای شذیذ لزار داشتَ اًذ ،را تایظتی دّر ریخت .ایي شاهل کلیَ هْاد غذایی فاطذ شذًی ّ
فاطذ ًشذًی هی شْد ،تزای هثال ،هْاد تظتَ تٌذی شذٍ ّ کٌظزُّا .لطع تزق هی تْاًذ هصزف هْاد غذایی فاطذ شذًی ًگِذاری شذٍ در یخچال را،
غیز ایوي طاسد.

مخاصن رخیشه آب
آتش طْسی ُای جٌگلی همذار سیادی خاکظتز ّ دّد ایجاد هی کٌٌذ ّ هخشى آب شوا هی تْاًذ تْطیلَ آّار ،خاکظتز یا حیْاًات تلف شذٍ ،آلْدٍ شذٍ
تاشذ .اگز طعن ،ظاُز ّ تْی آب غیز طثیعی اطت ،اس آشاهیذى ّ خْراًذى آى تَ حیْاًات خْدداری کٌیذ.

مخاصن فاضالب
اطتحکام هخشى فاضالب هوکي اطت در جزیاى آتش طْسی کن شذٍ تاشذ ،تٌاتزایي تا خْدرّ ّ یا پیادٍ اس رّی آى عثْر ًکٌیذ .اگز تزدیذی داریذ
کَ طاسٍ هخشى فاضالب صذهَ دیذٍ اطت ،اس یک لْلَ کش هجزب هجاس تخْاُیذ ّضعیت آًزا ارسیاتی کٌذ.

اص خود مشاقبت کنیذ
تَ دالیل ایوٌی ،صزف ّلت در خاًَ را حتی االهکاى کاُش دُیذ .تا ایٌحال ،اگز تزای هذت سیادی لزار اطت آًجا تواًیذ ،تَ یاد داشتَ تاشیذ الالم
سیز را تا خْد ُوزاٍ داشتَ تاشیذ:
• تطزی آب هعذًی
• هْاد غذایی (هْاد غذایی فاطذ شذًی تایظتی در هحیظ خٌک در یخذاى ّ یا کیظَ خٌک ًگَ دارًذٍ ًگِذاری شْد)
• کزم ضذ آفتاب
• کالٍ.
تاسگشت تَ خاًَ شایذ تٌش سا ّ خظتَ کٌٌذٍ تاشذ .هِن اطت کَ شوا اس خْد هزالثت کٌیذ .هشاّرٍ تخصصی ّ خذهات حوایتی اس طزیك هزکش ًجات
ّ کوکزطاًی دّلت هحلی در دطتزص شوا هی تاشٌذ.
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