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دستور العمل ایمنی کتابخانه ها 

 در مقابل حوادث غیرمترقبه زلزله و آتش سوزي
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 د .یت کنیل آتش زا را رعایمواد قابل اشتعال از وسا يدر تمام بخش هاي کتابخانه ، اصل دور - 1

 د.یق را کنترل کنیحر يل اطفایو وسا ینیش بیرا پ يخروج اضطرار يدر ساختمان ها، درها - 2

 د.ین کنییاز ساختمان کتابخانه تع يخروج اضطرار يدو راه براحداقل  - 3

 د.یگاز به ساختمان کتابخانه را ببند يورود یر اصلیهنگام خروج از محل، حتماً ش - 4

 د .یا شعله) استفاده کنی، از آشکارگرها (دود، حرارت یاحتمال يبا خبر شدن از آتش سوز يبرا - 5

 د .ینید و در مورد نحوه استفاده از آن، آموزش ببیمناسب در کتابخانه داشته باش یکپسول آتش نشان - 6

 د.یکن يخوددار یمنابع حرارت یکیژه در نزدیاز انباشتن مواد آتش زا به و - 7

خارج از ن مواد را در ظروف خاص یاز، اید و در صورت نیکن يقابل اشتعال در کتابخانه خوددار يعات و گازهایما ياز نگهدار - 8

 د.یساختمان قرار ده

 د.ید تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شویو اتصاالت آنها را با دقت کنترل کن یل برقیوسا - 9

 د.ییم نمایلخت، فوراً آنها را ترم يم هایبه محض مشاهده س - 10

است. همانطور  یاتی، کامالً حینجات جان خود و مصدومان احتمال ي، سرعت عمل برايهنگام روبه رو شدن با آتش سوز - 1

د، یتوان ید و تا آنجا که میو اورژانس را خبر کن ین بالفاصله آتش نشانیابد. بنابرای یع انتشار میسر یلیم آتش خیدان یکه م

 د.یدر مورد بروز حادثه به آنها بده یاطالعات کامل

 د.یرون ببریساختمان کتابخانه ب د که تمام افراد را  ازیکن یسع - 2

 د.یاط، به خاموش کردن آتش بپردازیت جوانب احتیبا رعا - 3

 د.ید و کاربرد آن را بدانیباش ید؛ مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشویبه ه - 4

 جانتان به خطر نخواهد افتاد. د کهید، ابتدا مطمئن شویناچار وارد اتاق پر از دود شو یلیاگر هر دل - 5

 د.یگر استفاده کنید يها ید؛ اگر داغ بود، از خروجییکه در آن بسته است، ابتدا در را لمس نما یقبل از فرار از اتاق - 6

رش ا فیک پتو ید. سپس ید و در را ببندیپنجره است برو يکه دارا ید، فوراً به اتاقیاگر در ساختمان آتش گرفته، گرفتار شد - 7

 د.یکمک کن يق پنجره، تقاضاید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریر در قرار دهیز يرا طور

د. تنها با ید و در اتاق بمانیشما را مسدود کرده است، در را ببند یخروج يرهایآتش، مس يا شعله هایاگر دود، حرارت  - 8

د یزنگ بزن ید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد به اداره آتش نشانیبخواهق پنجره کمک یک پارچه به رنگ روشن، از طریاستفاده از 

 د.یت خود را خبر دهیو موقع

ب از ین ترتید تا به ایساختمان را خاموش کن يه های، تمام تهويد، با حفظ خونسردیشو یق واقع میان حریکه در جر یزمان - 9

 شود. يریژن به داخل ساختمان جلوگیورود اکس

 د.یت امکان، مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج کندر صور - 10
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را از خود دور  یکیو پالست یاف مصنوعیال يدارا يد لباس هایق واقع شده اند، بایان حریکه در جر يا افرادیامدادگران و  - 11

 کنند.

 د.ی، آب به کار نبریمواد نفت يدر فرو نشاندن آتش سوز - 12

 د.یگر خفه کنید يا پوشش هاینمناك  يد.شعله را با شن،نمک،پتویحرکت نده ظرف مشتعل را - 13

 د.یانداز ینجات مصدوم، جان خود را به خطر نم يد که برایابتدا مطمئن شو - 1

د.یاز حاضران بده یکید و آن را به دست یک طناب نجات به کمر خود ببندی - 2

د، شما را یکه عالمت داد ید تا زمانیبر قرار کن يقرارداد ياز نشانه ها یکه طناب را در دست دارد، روش ين خود و فردیب - 3

د ید و در هنگام خطر، آن را شل کنیده شده نگه داریم در حالت کشین است که طناب را به صورت داین روش ایباال بکشد.بهتر

 د.یمتوجه خطر شود و شما را باال بکشتا فرد 

خواهد  یسم يا دودهایباعث محافظت شما در برابر گاز  ینیس به دور دهان و بیتوجه: بستن دستمال خ

 شد.

د، ید قبل از ورود،با لمس در اتاق، حرارت را بسنجیکه در آن بسته است، با ينجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ا يبرا - 4

ژن شود.سپس با ید تا خون شما پر از اکسیق بکشید و اگر داغ نبود، قبل از ورود به اتاق، چند نفس عمیارد اتاق نشواگر داغ بود و

سوخته  يد.اتاق ممکن است پر از هواین حال، صورت خود را بر گردانید و در همید، آن را باز کنیشانه خود از پهلو به در ضربه بزن

د، چون با توجه به یز بروینه خین، سیزم يرخ دهد.اگر دود کامالً متراکم است، رو يفشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجار

 ز در کف اتاق وجود داشته باشد.یتم ياز هوا يه ایرود، ممکن است ال یداغ باال م ينکه هوایا

د.لباس سوخته یبکش ی، به سرعت او را به سمت در خروجیمنیا يه هات تمام جنبید و با توجه به رعایریمصدوم را بگ - 5

 د.یا کت خاموش کنیم و یمصدوم را با استفاده از پتو، گل

د یداخل اتاق، گاز منو اکس يایم سوز شدن اشید، چون ممکن است بر اثر نیار است، کامالً از او مراقبت کنیاگر مصدوم هش - 6

 ر بگذارد.یج تاثیمصدوم به تدر يارین امر بر هشیباشد و ا اتاق پراکنده شده يکربن در هوا

د.یمارستان برسانید و سپس مصدوم را به بیرا شروع کن یاگر تنفس مصدوم قطع شد، بالفاصله تنفس مصنوع - 7
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:دیکن توجه ریز نکات به حتماً زلزله وقوع هنگام در

 .دیبرو امن نقاط ای پناهگاهها روست،به روبه زشیر خطر با شما کتابخانه ساختمان اگر -1

 .دیریبگ فاصله نشده، حفاظت و نیسنگ بلند، يایاش از و دینکن استفاده آسانسور از -2

 د،یکن محافظت را گردن پشت و سر خود، يدستها و بازوها کمک به و دینیبنش نیزم يرو د،یهست کتابخانه  داخل در اگر -3

 .دیستیبا اتاق يها گوشه ای یگاه در ریز ای و د،یبچسب آن هیپا به و دینیبنش محکم زیم کی ریز نکهیا ای

.دیکن قفل را آن و دیبمان جا همان د،یدار قرار لچریو يرو که یصورت در -4

.دیده گوش ویراد به الزم يها ییراهنما و اطالعات نیآخر افتیدر يبرا -5

 .باشد آزاد يضرور يها تماس يبرا دیبا تلفن خطوط.دینکن استفاده يضرور موارد در تلفن،جز از -6

 د،یده انجام دیبا که يکار نیاول د،یهست آن از خارج ای و کتابخانه  از شدن خارج حال در لرزه، نیزم وقوع هنگام در اگر -7

 در صورت در و دیکن محافظت تخته ای و کتاب ف،یک مانند ییایاش کمک به زشیر خطر مقابل را خود سر که است نیا

 .دیکن استفاده دستان پشت از اء،یاش نیا نبودن دسترس

 .دیببر پناه برق يها میس و درختان ها، ساختمان از دور یامن نقطه به د،یهست کتابخانه از خارج در اگر -8

 از زیگر هنگام د،تایباش آب يها لوله یدگیترک و يسوز آتش ن،یزم يها شکاف ،یشکستگ يدارا يها ابانیخ مراقب -9

 .دینینب صدمه کتابخانه

 دور رو نیماش ییهوا يها پل و ادهیپ عابر يها پل د و همچنین ازیشو خارج فوراً کیبار و تنگ يها کوچه و ها ابانیخ از -10

.دیشو

.دیریبگ فاصله بزرگ يها شهیش و يوارید يبخار شده، يکار سنگ يوارهاید از -11

 .دیبمان خود يجا در زلزله کامل توقف تا -12

( فیلم آموزشی   . دینیبب آموزش آن، از استفاده نحوه مورد در و دیباش داشته کتابخانه در مناسب ینشان آتش کپسول کی -13

بپیوست )
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کرد؟ دیبا چه زلزله وقوع از پس

 :دیهست کتابخانه داخل در اگر -  الف

 .دیکن دعوت آرامش به زین را گرانید و حفظ، را خود آرامش - 1

 .دیباش آماده ،یاحتمال يها لرزه پس از یناش يخطرها با مقابله يبرا - 2

 و است شده شکسته گاز ریش اگر د،یببند را گاز ریش و دیکن قطع را برق انیجر ،يسوز آتش وقوع از يریشگیپ يبرا - 3

 .دیکن ترك را محل سرعت به ست،ین ریپذ امکان آن بستن

 شده قطع آب انیجر که یصورت در.دیببند را ریش و دیکن رهیذخ آب ظرف نیچند دارد، انیجر ها لوله در آب هنوز اگر - 4

 .دیکن استفاده آب منبع و خچالی درون خی قالب از يضرور آب هیته يبرا باشد،

 .دیکن يخوددار چراغ و گاریس فندك، ت،یکبر کردن روشن از شود، یم استشمام گاز يبو که ییها محل در - 5

 مهار را آتش فوراً مناطق، ریسا به آن تیسرا از يریجلوگ يبرا است، داده رخ کتابخانه داخل در يسوز آتش اگر - 6

 .دیکن ترك را محل است، افتهی گسترش يادیز حد تا يسوز آتش اگر.دیکن

 در که یمارانیب و معلوالن سالمندان، کودکان، رینظ ریپذ بیآس افراد خصوص به ماندگان، آوار و مجروحان نجات يبرا - 7

 .دیکن تالش هستند، شما یگیهمسا

 .کند دیتهد را آنها یخفگ خطر آنکه مگر د،ینده حرکت اند، شده مجروح شدت به که را يافراد - 8

 .دیشو مطلع ها العمل دستور و اخبار نیآخر تا دیبگذار روشن را خود يویراد - 9

 دهد یم امکان افتند،ی نجات حادثه از که یکسان به تلفن، نبودن اشغال د،ینکن استفاده يضرور مواقع در جز تلفن، از - 10

 .کنند ییراهنما را شما و رندیبگ تماس شما با تا

 .دیکن يخوددار گرفته، قرار شکسته يها شهیش معرض در که يمواد ای و آلوده یخوراک مواد مصرف از - 11

 .دیشو مطلع يظاهر ریغ يها یخراب از تا دیکن دیبازد را کتابخانه - 12

 یاصل ریش سرعت به د،ینکن استفاده وجه چیه به یبرق لیوسا و از دینزن را برق دیکل د،یرس مشامتان به گاز يبو اگر - 13

 .دیکن باز را ها پنجره و درها امکان صورت در و دیببند را گاز

 قوه چراغ از االمکان یحت هستند، يسوز آتش خطر معرض در که ینقاط و گاز نشت يمکانها کردن دایپ يبرا - 14

 .دیکن استفاده

 .دیباش اءیاش سقوط مواظب و دیکن باز اطیاحت با ،يضرور مواقع در را ها قفسه و کمدها درب - 15

 .دیکن يخوددار جدا یپراکن عهیشا از - 16

 :دیهست کتابخانه خارج در اگر -  ب

 .دیبگذار باز ،يامداد هینقل لیوسا مرور و عبور يبرا را رهایمس و ها ابانیخ در تجمع از - 1

 .دیکن يخوددار شده بیتخر يکتابخانه ها به شدن کینزد و از دینرو اطراف مناطق دنید به - 2

 .دینزن دست برق يها کابل و ها میس به - 3

 .دینشو آنها تیفعال مزاحم و مانع یول د،یکن يهمکار یرسان کمک در یانتظام يروهاین و گران امداد با - 4
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 آنها از ای دیکن صحبت خود انیمرب و نیوالد با.کنند کمک شما به توانند یم يادیز افراد لرزه، نیزم وقوع از بعد - 5

 .کنند صحبت احمر، هالل مددکاران با کند، یم ناراحت را شما که ییزهایچ درباره دیبخواه

 .شود يپاکساز هیناح آن تا دیشو دور شده بیتخر هیناح از لرزه، نیزم از بعد - 6

 .دیکن ينگهدار ،يبعد يها لرزه نیزم وقوع احتمال يبرا را یکمک زاتیتجه - 7

 .دینکن استفاده یشخص يخودرو از حادثه، از پس روز سه تا دیکن یسع - 8




