آیا می دانید در صورت آتش سوزی در ساختمان
شما چه کاری باید انجام دهید؟

اطالعات ایمنی مهم در صفحات داخلی

سالم،
خطر آتش سوزی در خانه شما بیش از خانەهای
دیگر نیست ،اما اگر این اتفاق روی بدهد مواردی
وجود دارد که در رابطە با نوع ساختمان محل
سکونت شما باید از آنها آگاه باشید.
این جزوه ایمنی این مورد را توضیح می دهد.
لطفا ً اطمینان حاصل کنید که همه شما در منزل
این جزوە را خوانده و سپس آن را در جایی امن
نگهداری کنید.

اگر آتش سوزی در قسمت دیگری از ساختمان
شما رخ دهد:

شما باید در خانه خود بمانید

اگر ساختمان شما دچار آتش سوزی شد ،اما آتش هنوز بە داخل خانه نرسیدە
است ،باید در آپارتمان خود بمانید  ،مگر اینکه گرما یا دود روی شما تأثیر
بگذارد.
در صورت آتش سوزی ،ساختمان شما حداقل به مدت یک ساعت در مقابل آتش
مقاومت خواهد کرد تا به سرویس های اضطراری و آتش نشانی فرصت رسیدن
و رسیدگی را بدهد.
برای مشاوره و اطمینان از اطالع رسانی خدمات اضطراری در آتش سوزی باید
با  999تماس بگیرید.

اگر در خانه شما آتش سوزی رخ داد:

شما باید آپارتمان خود را ترک کنید
اطمینان حاصل کنید که همه اف راد در خانه
شما خبردار هستند و با شما بیرون می روند.
هنگام رفتن در را پشت سر خود ببندید.
با استفاده از راه پله از ساختمان خارج شوید.
سامت  999ه رامش اب تقو عرسا رد
.دیریگب

بعضی از کارها را می توانید برای کمک به ایمن
نگه داشتن خود و همه افراد در ساختمان خود
انجام دهید:
• مناطق مشترک ،از جمله راهروها را از وسایل گوناگون پاک کنید
• با آزمایش منظم آالرم دود از عملکرد منظم آن مطمئن شوید
• هنگام ب رافروختن شمع ،سیگار کشیدن یا موقع آشپزی م راقب باشید
• درهای ضدآتش سوزی را همیشه بسته نگه دارید
• اگر به هر دلیلی تخلیه ساختمان ب رایتان دشوارتر شود به ما بگویید  -حتی
اگر این ب رای مدت کوتاهی باشد
• ﮐﻣﯽ وقب تگذارید و سیاست ایﻣﻧﯽ در ﺑرادر اخود ر نساﺧﺗﻣﺎ یسوز شﺑر آت
 citizenhousing.org.uk/firesafetyﺑﺧوادین

کسب ابﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﺎی تطالﻋﺎت  citizenhousing.org.uk/firesafetyﻣر اجعه
نیدک .ﺑرای
آیا سوالی دارید؟ با شمارە تلفن  6555 790 0300با ما تماس بگیرید و ما
خوشحال می شویم به شما کمک کنیم.

