نکات ای ی
من
دربارهی آتشسوزی
بر اثر پختوپز
ومی ی
پختوپز ،علت اصیل آتشسوزی خانهها ،صدمات ی
ناش از آتشسوزی در اورنج ی
کاونت است .برای محافظت از
ناش از آتشسوزی ،و مرگ ر
خود و دیگران در مقابل آتشسوزی ،نکات زیر را دنبال کنید.

نکات ی
ایمن در مورد آتشسوزی بر اثر پختوپز
ی
• هنگام رسخکردن ،کبابکردن و یا برویل کردن غذا در آشیخانه بمانید .اگر ی
حت برای یک
ی
آشیخانه را ترک کنید ،اجاقگاز را خاموش کنید.
ثانیه ،مجبورید
• هنگام پختوپز ،مرتبا غذا را بررش کنید .از یک تایمر استفاده کنید تا به شما یادآوری کند که
اجاقگاز یا فر روشن است.
• هر ر ی
چیی را که یمتواند باعث آتشسوزی شود ،از جمله ،دستکش فر ،دستمال کاغذی،
ی
آشیخانه
کیسههای کاغذی یا پالستیگ ،پرده یا پارچه ر ا دور از اجاقگاز ،فر یا سایر وسایل
نگهداری کنید.
ی
تمی نگه دارید.
• روی اجاقگاز ،مشعلها و فر را ر
دستگیههای قابلمه وماهتابه را به سمت پشت اجاقگاز قرار دهید.
•
ر
• یک «منطقهی عاری از بچه» ،به فاصلهی حداقل سه ی
فون از اجاقگاز ،داشته باشید.
ی
مطمئ شوید که خایل است.
• همیشه فر را بررش کنید تا قبل از روشن کردن آن،
ذخیه سازی.
• از فر فقط برای پختوپز استفاده کنید ،نه برای ر
ی
نشان را در نزدیگ خود داشته باشید.
• هنگام پختوپز ،یک درب یا یک کپسول آتش
ی
ی
تأثی مواد یا الکل هستید ،از پختوپز
• هنگام خستگ ،خوابآلودگ یا هنگایم که تحت ر
خودداری کنید.

ی
نشان ایاالت
سازمان آتش
متحده در سال به طور
متوسط به  173،200مورد
آتشسوزی ی ی
میل پاسخ یم
دهد که در اثر پختوپز ایجاد
ً
یمشوند .این معادل تقریبا
ی
 ۴۷۰آتشسوزی خانگ بر اثر
پختوپز در روز است!

در صورت وقوع آتشسوزی
• هرگز روی روغن آتش گرفته ،آب نریزید! ماهتابه را با درب بپوشانید و اجاقگاز را خاموش
کنید.
• در صورت وجود آتش در فر یا مایکروویو ،درب را بسته نگه دارید و دستگاه را خاموش کنید.
ً
• اگر آتشسوزی بزرگ بود ،یا به رسعت در حال ی
گسیش بود ،فورا خانه خود را ترک کنید.
ی
گسیش آتش آهستهتر شود و از خارج از خانه با 9-1-1
• درب را پشت رس خود ببندید تا
بگیید.
تماس ر
ی
ی
ی
• اگر تصمیم به استفاده از کپسول آتش نشان گرفتید ،مطمئ شوید که آتش گسیش نمیابد،
مسیی برای فرار دارید.
دود و آتش اتاق را پر نکرده ،و ر
سازمان آتش ی
نشان
ی
کاونت
اورنج
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