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مجری طرح :دفتش هشکض ػلوی کاستشدی جْادداًطگاّی هطْذ
عنوان طرح:

کاسگاُ آهَصضی اطفاء حشیك

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص سطح داًص ٍ تَاى ایوٌی داًطجَیاى تشای هماتلِ تا خطشات ٍ حَادث
خالصه طرح :
آتصًطاًی یا اطفاء حشیك هجوَػِ الذاهاتی است کِ تشای هماتلِ تا آتص ،تَسیلِ خاهَش کشدى ،کٌتشل ٍ یا ّذایت آتصّای ًاخَاستِ
اًجام هیگیشد .اّذاف آتصًطاًی حفاظت اص سالهت افشاد ،جلَگیشی اص آسیة تِ اهَال ٍ حفاظت اص هحیط صیست است .آتصًطاًی
هْاستی تسیاس فٌی است کِ احتیاج تِ دٍسُّای طَالًی چِ دس صهیٌِّای ػوَهی هاًٌذ هماتلِ تا آتص ٍ چِ دس صهیٌِّای تخصصی
هاًٌذ ػولیات اهذاد ٍ ًجات داسد .تِ ضخصی کِ تِ صَست تخصصی تِ هْاستّای اطفاء حشیك آضٌاست آتصًطاى هیگَیٌذ .اطفاء
حشیك تصَست کلی تِ دٍ ًَع ػاهل ٍ غیشػاهل تمسین هی ضَد .استفادُ اص هَاد ًسَص یا کٌذسَص دس تجْیضات ،استفادُ اص دیَاسّای
جذاکٌٌذُ دس ساختواىّا ٍ یا تکاستشدى هَاد دیشرٍب دس تذًِ هخاصى اص سٍشّای غیشػاهل اطفاء حشیك است.
تِ دلیل سضذ سٍص افضٍى جوؼیت ٍ سخت تش ضذى اهذاد سساًی دس هٌاطك هختلف ٍ صهاى ّای خاظ تش آى ضذین تا تا ّوکاسی ساصهاى
آتص ًطاًی هطْذ ،کاسگاّی تا ػٌَاى آضٌایی تا ادٍات اطفاء حشیك تشگضاس ًوایین تا تتَاى اص طشیك آى اطالػاتی ّش چٌذ هختصش دس
اختیاس داًطجَیاى گزاضت تا دس صَست ًیاص تتَاًٌذ تا صهاى سسیذى اهذادگشاى جاى خَد ٍ دیگشاى سا اص خطش آتص ًجات دٌّذ.
دس کاسگاُ هَسد ًظش هطالثی ضاهل اصَل اٍلیِ ایوٌی ٍ آتص ًطاًی ،آضٌایی تا اًَاع خاهَش کٌٌذُ ّا ،سٍش استفادُ اص آًْا ،چگًَگی
هماتلِ ٍ هْاس آتص سَصی ٍ توشیي اطفای حشیك تِ داًطجَیاى تِ صَست سایگاى ،آهَصش دادُ هی ضَد .طثك تشًاهِ سیضی صَست گشفتِ
کاسگاُ دس سِ لسوت ٍ تِ طَس کلی تیي  6تا  8ساػت دس یک سٍص تشگضاس هی ضَد .تؼذاد ضشکت کٌٌذگاى دس دٍسُ حذاکثش ً 00فش
هیثاضذ ٍ دس صَست ثثت ًام تیص اص ایي تؼذاد ،دٍ یا چٌذ کاسگاُ تِ تؼذاد ثثت ًام کٌٌذگاى تشگضاس هی ضَد.
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مکان اجرا :

سالي ضَسای هجتوغ ضشیؼتی یا ساصهاى هشکضی

