
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

  :روش اجرايي عنوان 

 ايمني در مقابل آتش سوزي
 

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و PDM 10-02 کد:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش: 4تعداد صفحه ها : مديريت خطر حوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي: مدير مرکز /دبير کميته بحران هدايت کننده:

 

 :فاهدا

 افزايش ميزان آگاهي افراد به هنگام مواجهه با آتش سوزي  -

 از آتش سوزي ياز خسارات ناش رييشگيپ -

 

 دامنه کاربرد :

 كليه پرسنل بخشها وواحدها

 

 :يديکلف واژگان  و کلمات يتعر

يا  الكتريكي جرقه )يك گرما : كه به آن مثلث حريق مي گويندباشد چيز بايد وجود داشته ۳ حريق پيدا كردن و ادامه شروع براي :مثلث حريق 

 كنيد. اجزا را حذف از اين بايد يكي«  حريق مثلث» اين شكستن )هوا(. براي ؛ و اكسيژن(   يا پارچه  ، چوب  )بنزين سوخت منبع (؛ يك شعله

 و اختيارات:مسئوليتها 
 مسئول بهداشت حرفه اي  –مسئول آتش نشاني  –تيم آتش نشاني –مدير مركز 

 : شيوه انجام کار

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

1 
هر فرداز همكاران در هنگام مواجهه يا رؤيت آتش سوزي ضمن حفظ خونسردي بايستي موارد زير را 

 آژير خطر اعالن حريق را به صدا درآورد انجام دهد 
 هر فرد از همكاران

 گرفته شود تماس ) مركز مخابرات ( 555تلفن با شماره  2
منشي ويا افراد تعيين 

 شده توسط مسئول 

۳ 

فرمانده حادثه )رئيس بيمارستان (ويا جانشين ايشان )معاون توسعه ويا مدير مسئول مخابرات بالفاصله با 

واحد تماس گرفته وشرح واقعه نموده وهمچنين با  2222و 2222منشي دفتر مركزي مركز( وهمچنين 

در  2222، 2221و دفتر پرستاري :  2222وواحد برق :   2722، 22۳2، 22۳2شماره :با تاسيسات 

مي  تماس گرفته و آدرس دقيق و نوع آتش سوزي را اعالم  پروايزر شيفت شبسو 2122شيفت صبح و

 نمايد.

 اپراتور مخابرات

 اپراتور مخابرات اطالع داده شودبه سازمان آتش نشاني پس از آن با دريافت مجوز از سوي  فرمانده حادثه  7



   

5 
خروج كليه افراد از  بهقدام ادر صورت مشاهده وسعت آتش سوزي وتخمين زمان جهت اطفاء حريق ،

 نماييدداخل بخش 
 سرپرستار يا مسئول 

2 

)شامل : پرسنل تاسيسات ،حراست ، خدمات بخش وكمك بهيار بخش كه تيم آتش نشاني  حضور

 مي نمايندآتش  مسئوليت اطفاء  حريق را بر عهده دارد ( اقدام به مهار

تيم آتش نشان 

وافرادي كه مسئوليت 

عهده اطفاء حريق را بر 

 دارند

2 

  در حال ساختمان ، مجدداً به شخصي لوازم برداشتن هرگز براي .كنيد و كمك ، تشويق محل ترك افراد را براي

  شويد كه توانيد وارد ساختمان مي تأخير نيندازيد. تنها موقعي خود را به  وارد نشويد و يا خروج سوختن

يك  نشان آتش را براي  راه كرده كار باز اين .باشد 

 كليه افراد

2 

وارد  سرعت و فكر كنيد و به را زير نظر گرفته صبر كنيد، محل لحظه ، يك يا اشتعال حريق محل از ورود به پس

وجود   گرفتگي ( يا خطر برق سمي گاز يا دودهاي يا انفجار )مثل اشتعال قابل دارد مواد نشويد. امكان  صحنه

  يك  به ، تبديل  يافته گسترش  چند دقيقه  تواند در عرض مي  جزيي  سوزي آتش . يك باشد  داشته

 شود.  جدي حريق

 مسئولين اطفاءحريق

9 
مايعات قابل  و كاغذ و مقوا كنند )مثل عمل آتش براي سوخت منبع عنوان توانند به مي را كه مواد سوختني تمام

 دور كنيد.  ( از مسير آتشاشتعال
 مسئولين اطفاء حريق

 مسئولين اطفاء حريق شود. قطع آن اكسيژن ببنديد تا منبع آتش روي درها را به 12

 مسئولين اطفاء حريق شويد. آن به اكسيژن رسيدن ، مانع كرده نفوذ، خفه از پتو يا ساير مواد غيرقابل را با استفاده آتش هاي شعله 11

12 

استفاده از كپسول هاي اطفاء حريق با توجه به نوع آتش سوزي )در صورتي كه منشأ آتش سوزي وسايل 

باشد   Aودر صورتيكه منشأ آتش سوزي از نوع حريق گروه  co2وتجهيزات برقي باشد از كپسول نوع 

 مانند چوب وكاغذ ،پالستيك وپارچه  از كپسول هاي پودري استفاده نمائيد(.

 اء حريقمسئولين اطف

1۳ 

كه در ورودي هر بخش وابتداي راه پله ها قرار   Fire Boxهمچنين از شلنگ هاي آب موجود در 

)مايعات قابل اشتعال مانند   B)تجهيزات برقي( ونوع  Cدارد،جهت اطفاء حريقي كه منشأ آن حريق نوع 

 روغنها ومواد شوينده وضد عفوني كننده ( نباشد ، استفاده نماييد.

 مسئولين اطفاء حريق

 مسئولين اطفاء حريق در آتش سوزي با مايعات به هيچ عنوان از آب به عنوان اطفاء كننده حريق استفاده نكنيد. 17

15 

جهت جلوگيري از برق گرفتگي وخرابي دستگاههاي الكتريكي به هنگام آتش سوزي با اين وسايل 

جهت اطفاء حريق استفاده نمائيد.و به هيچ عنوان از آب استفاده   CO2حدالمقدور از كپسول هاي 

 نكنيد.

 مسئولين اطفاء حريق

 مسئولين اطفاء حريق در صورت امكان كليد برق اصلي مربوط به بخش را از تابلوهاي برق قطع نمائيد. 12

12 

با مونوكسيد  است ممكندارد و  كمي اكسيژن كند كه ايجاد مي ، جو خطرناكي  بسته در فضاي سوزي آتش

نشويد و   يا پر از گاز است سوختن در حال كه . هرگز وارد ساختماني باشد  شده  آلوده سمي  وگازهاي  كربن

ابتدا بايد از خارج ساختمان توسط هواكش ويا شود، باز نكنيد.  مي  ختم سوزي آتش محل به را كه هرگز دري

در داخل ساختمان نموده به طوريكه جريان هوا از داخل  پنكه اقدام به خارج كردن دود هاي جمع شده

 به خارج انجام شود 

 مسئولين اطفاء حريق

 بروز آتش زمانجعبه آتش نشاني در  استفاده از نحوه

 مسئولين اطفاء حريق درب جعبه رابا كليدي كه مقابل ديدشما دريك محفظه شيشه اي قرار دارد بازكنيد 1

 مسئولين اطفاء حريق درجه به سمت بيرون جعبه هدايت نمائيد 92را درجهت زاويه حلقه شيلنگ آتش نشاني  2

 مسئولين اطفاء حريق .باچرخاندن حلقه شيلنگ ها را از روي آن خارج نمائيد ۳

 مسئولين اطفاء حريق .سرنازل آماده روي شيلنگ ها را به دست گرفته وبه طرف آتش حركت كنيد 7

 مسئولين اطفاء حريق هيچگاه به صورت انفرادي ازجعبه آتش نشاني وباز كردن شيرآب استفاده نكنيد  5



   

 مسئولين اطفاء حريق .قبل از بازكردن شير فلكه آب اقدام به بازكردن شير نازل نمائيد 2

درصورتي كه محل آتش سوزي ازطول شيلنگ آماده طويل تر باشد بايستي از لوله يدكي كه درجعبه  2

 .مي باشد جهت امتداد دادن شيلنگ استفاده نمائيدهاي ديگر 
 مسئولين اطفاء حريق

 حريقمسئولين اطفاء  .شير نازل رابه سمت كانون آتش نشانه گرفته وتا دفع كامل آتش به عمليات ادامه دهيد 2

پس از اتمام عمليات بايستي شيلنگ ها از محل كوپلينگ باز وبعد از آب گيري وخشك شدن دوباره به  9

 .صورت اول پيچيده شود

 مسئولين اطفاء حريق

 مسئولين اطفاء حريق هنگام پيچيدن، شيلنگ به صورت رول پيچيده وشيلنگ آماده را دوال به دور حلقه دوار بپيچيد 12

 استفاده صحيح از خاموش کننده جهت اطفاء حريقطريقه 

1 

)پس از استفاده از .در فضاهاي رو باز پشت به باد و در فضاهاي بسته جلوي درب ورود يا خروج بايستيد

در محيطهائي كه هيچ گونه راه خروج هوا ندارند ودر محيط هاي كامالً بسته قرار دارند  CO2كپسول هاي 

 ً خودداري نمائيد.(    ورود به آن محل جددا از  CO2،به علت تجمع گاز 

مسئولين اطفاء 

 حريق

2 
را از محل خود خارج نماييد.)توجه داشته  CO2 ضامن ) پين ( دستگيره حمل كپسول هاي تحت فشار و

 (باشيد هنگام كشيدن ضامن فشار دست روي اهرم نباشد

مسئولين اطفاء 

 حريق

۳ 
دست گرفته و به طرف آتش نشانه گيري نماييد.)به علت فشارزياد سر پاشنده شلنگ كپسول را محكم در 

 (پودرويا گاز خروجي، ابتداي نازل را  در نزديكي آتش قرار ندهيد زيرا باعث گسترش آتش به اطراف مي شود

مسئولين اطفاء 

 حريق

7 
ماييد.)دقت نمائيد بن آتش را هدف گرفته و با فشار به دسته كپسول ، به صورت جاروب كردن آتش را اطفاء ن

 (به هنگام خروج مواد به علت وجود فشار زياد داخل كپسول،سر شلنگ از دستتان رها نشود

مسئولين اطفاء 

 حريق

5 
در مورد كپسول هاي سيلندر بغل ،اهرم پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلكه سيلندر بغل را به آرامي تا 

 شلنگ را به سوي آتش نشانه گيري نماييدانتها باز نموده و با فشار به اهرم ،سر 

مسئولين اطفاء 

 حريق

 : لباس گرفتن آتشدر صورت 

  چرخاندن  به  از اقدام قبل امكان . در صورت و چرخاندن زمين روي ، انداختن كنيد: توقف زير را طي الگوي هميشه 1

 بپيچيد.  كلفت  پارچه  را در يك ، وي  مصدوم
 مسئولين اطفاء حريق

 را محكم  ، مصدوم كلفت هاي يا ساير پارچه (،  يا گشادبافت نايلوني ، پتو )غير از انواع  كت ، با يك امكان صورت در 2

 شوند.  ها خفه بچرخانيد تا شعله  زمين  را روي  بپيچيد. مصدوم 
 مسئولين اطفاء حريق

در  بخش بخوابانيد كه زمين روي را طوري ، مصدوم است در دسترس ديگري اشتعال غيرقابل يا مايع اگر آب ۳

 كنيد. خنك را با مايع سوختگي در باال قرار گيرد و ناحيه سوختن حال
 مسئولين اطفاء حريق

 مسئولين اطفاء حريق نكنيد. استفاده شعله كردن خفه براي اشتعال هرگز از مواد قابل 7

دور خود و  به مناسب محكمِ پارچه پيچاندنحاضر نبود، با  در صحنه كمكي و نيروي گرفت آتش خودتان اگر لباس 5

 كنيد. را خاموش ، آتش زمين روي چرخيدن
 مسئولين اطفاء حريق

 

 نام و سمت تهيه کنندگان:  

 دبير كميته بحران ومسئول بهداشت حرفه اي –ندا شيرخانلو 

دكتر گل پيرا)مسئول  -دكتر افتخاري)مدير مركز(-دكتر صادقي )معاونت توسعه(-دكتر غالمپور) معاونت درمان( -دكتر نوحي )رياست مركز(

خانم مايل  -خانم پرورش )سوپروايزر باليني(-خانم نخعي)مترون(  -دكتر حيدر پور ) مدير گروه بيهوشي( -اعتبار بخشي وحاكميت باليني(

آقاي  -س زبيري)مسئول عمران(مهند-مهندس آقائي )مسئول تاسيسات(-آقاي خلجي )امور مالي( -افشار)كارشناس  ارشدحاكميت باليني(

مهندس توانا )مسئول  -خانم رستمي )سوپروايزر كنترل عفونت ( -آقاي مؤمني )مسئول بهبود كيفيت ( -حسيني  )مسئول حراست (

  آقاي صديق )عمران(–آقاي برفي)مسئول برق ومخابرات(  -خدمات(

 



   

 :مستندات مرتبط

 مركز ()مستندات كتابچه مقابله با آتش سوزي در مركز

 

 :)منابع و امكانات الزم( 

 (  co2-پودر خشك شيميائي   -) كپسولهاي آبيتجهيزات اطفاء حريق در بيمارستان 

 

  :راجعم 

 مقابله با آتش سوزي–كتب ايمني وبهداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء سرپرست تهيه کنندگان:
 ندا شيرخانلوکارشناس بهداشت حرفه اي:

 کنندهنام و امضاء تاييد 
 مدير مرکز:دکتر سعيد افتخاري 

 مهر و امضاء دفتر بهبود کيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده  نام و امضاء
 رئيس مرکز: دکتر فريدون نوحي


