بسمٍ تعالی
شُريوذان گرامی:
* توصيه هاي حفاظتي را با دقت و ظرافت عمل نماييد*
ٔب زض ز٘يبي پطآقٛثي ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ  .حفّ أٙيت ذٛيكتٗ  ٚارتٙبة اظ آؾيت ثطاي ٞط فطزي لبثُ تهٛض
اؾتٌ .بٞي حتي ٔحتبٌ تطيٗ  ٚثِ ٝحبِ أٙيتي آٌب ٜتطيٗ افطاز ،زچبض آؾيت ٞبي أٙيتي ٔي ق٘ٛس ٌ .ط چٝ
أٙيت تًٕيٗ قس٘ي ٘يؿت ِٚي ثَٛ ٝض ذبضق اِٗبز ٜاي لبثُ افعايف اؾت  ٕٝٞ .زؾتٍبٞ ٜبي أٙيتي وكٛض اظ
رّٕ ٝوبضوٙبٖ ٚظاضت اَالٖبت ،ثطاي حفّ أٙيت ّٔي ،ثُٛض قجب٘ ٝضٚظي زض حبَ تالـ ٞؿتٙس  .أب ايٗ ٔيؿط
٘رٛاٞس قس ٍٔط ايٗ و ٜ ٝض يه اظ قٟط٘ٚساٖ ٖعيع ايطا٘ي٘ ،ؿجت ث ٝأٙيت ذٛز  ٚؾبيط ٖٕٛٙٞبٖ احؿبؼ
ٔؿئِٛيت  ٚتالـ ٕ٘بيٙس  .ثطاي ايٗ ٔمهٛزٞ ،ط قرم ثبيس ثطاي افعايف ايٕٙي ذٛز ،لٛاٖس ٔطث ٌٛث ٝأٙيت
فطزي ضا ثيبٔٛظز .آقٙبيي ٞط يه اظ ٔب ثب ثطذي السأبت ذٛز حفبْتي ،اِٚيٗ ٌبْ ثطاي زفبٔ  ٚحفبْت قرهي زض
ٔمبثُ ذُطات غيطلبثُ پيف ثيٙي اؾت.
تًصيٍ َاي حفاظتی در محل سكًوت ي كار:
ٞ-1طٌع ٘ؿجت ث ٝآٖ چ ٝو ٝزض اَطاف قٕب ضخ ٔي زٞس ،ثي اٖتٙب ٘جبقيس.
ٞ -3طٌع فطظ٘ساٖ ذطزؾبِتبٖ ضا حتي ِحٓ ٝاي زض وٛچ ٝيب ٚضٚزي ٔٙعَ ثطاي ثبظي يب ٞط زِيُ زيٍط ،تٟٙب
ٍ٘صاضيس.
ٞ -4طٌع افطاز زٚضٌ ٜطز ٘ ٚبقٙبؼ ٘ٓيط وبضٌط ،فطٚقٙس ٜؾيبض  ... ٚثٞ ٝط زِيُ ثٙٔ ٝعَ ذٛز ضا٘ ٜسٞيس.
ٞ -5طٌع ٘ؿجت ث ٝپبضن َٛال٘ي ٔست اتٔٛجيُ ٞبي ٔتفطل ٝزض اَطاف ٔحيٍ وبض يب ظ٘سٌي ذٛز ثي تفبٚت
٘جبقيس.
 -6اتٔٛجيُٞبيي و ٝث ٝنٛضت َٛال٘ي ٘ ٚبّٔٗٔٛي زض اَطاف ٔحُ وبض قٕب پبضن قس ٜثبقٙسٔ ،ي تٛا٘ٙس ٔتّٗك ثٝ
يه ٌطٔ ٜٚترّف ،ؾبضق يب حتي رٙبيت وبض ثبقس.
ٞ -7طٌع وّيسٞبي ٔحُ وبضٙٔ ،عَ ،ذٛزض ٚ ٚؾبيط أبوٗ ذٛز ضا زض اذتيبض افطازي و ٝإَيٙبٖ لُٗي اظ ا ٚ
٘ساضيس ،لطاض ٘سٞيس (حتي ٘عزيهتطيٗ افطاز).
لطاض زازٖ وّيس زض اذتيبض زيٍطاٖ حتي ثطاي يه ِحٓ ٝأىبٖ لبِت ٌيطي  ٚؾبذت وّيس يسوي ضا ثطاي آٖ ٞب
فطأ ٓٞيؾبظز.
ٞ -8طٌع رٟت تٗٛيى يب تٕٗيط لفُٞبي ٔحيٍ ظ٘سٌي  ٚوبض ذٛز ،اظ افطاز ٔتفطل ٝاؾتفبزٕٙ٘ ٜبئيس.
اؾتفبز ٜاظ افطاز ٔتفطل ٝرٟت تٕٗيط لفُ ٞبي يه ٔحيٍ ٔيتٛا٘س ٖٛالت رجطاٖ ٘بپصيطي زض پي زاقت ٝثبقس  .ظيطا
ايٌٗ ٝ٘ٛافطاز ٟٔبضت ذبني زض ثبظ وطزٖ لفُ ٞب زاقت ٚ ٝثٝضاحتي ٔيتٛا٘ٙس ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي اظ وّيسٞب ثطاي ذٛز تٟيٝ

ٕ٘بيٙس .تٗٛيى ٔغعي زاذُ لفُ وبض چٙساٖ پيچيس ٜا ي ٘يؿت ،ؾٗي ٕ٘بييس ذٛزتبٖ آٖ ضا تٗٛيى ٕ٘ٛز ٚ ٜيب ثٝ
افطاز ُٕٔئٗ ثؿپبضيس.
ٞ -9طٌع ٔحيٍ وبض  ٚظ٘سٌي ذٛز ضا ثس ٖٚإَيٙبٖ اظ لفُ ثٛزٖ زضةٞب ،ضٞب ٘ىٙيس.
ٞ-10طٌع اظ ٚؾبيُ ايٕٙي ٔحيٍ ظ٘سٌي  ٚوبض ذٛز غبفُ ٘كٛيس.
ٕٞيك٘ ٝؿجت ث ٝؾيؿتٓٞبي ايٕٙي ٔٙعَ ٔ ٚحيٍ وبض ذٛز ٔب٘ٙس (ؾيؿتٓٞبي اَفبي حطيك ،ؾٙؿٛضٞب ،ضاٜٞبي
ايُطاضي  ) .... ٚتٛر ٝزاقت ٝثبقيس تب ذساي ٘بوطز ٜزچبض ٖٛالت آٖ ٍ٘طزيس.

تًصيٍ َاي حفاظتی در رابطٍ با َمسايگان:
يىي اظ ضٚـ ٞبي ؾبز ٚ ٜثؿيبض ذٛة ثطاي افعايـ أٙيت ،ثطلطاضي ضٚاثٍ حؿ ٝٙثب ٕٞؿبيٍبٖ اؾت  .اغّت ٌفتٝ
 .ظيطإٞ ،ؿبيٍبٖ ذٛة
ٔي قٛز حهبض ذٛة ٕٞؿبيٍبٖ ذٛة ٔي ؾبظزِٚ ،ي ايٗ قبُٔ  ٕٝٞحمبيك ٘يؿت
حهبضٞبي ذٛثي ٞؿتٙس  .افطازي و ٝقٕب ضا ٔي قٙبؾٙس احتٕبالً ٚيٗيت غيط ٖبزي قٕب ضا ٘يع تكريم ٔي
زٙٞس  ٚث ٝوٕىتبٖ ٔي آيٙس  .ثَٛ ٝض ٔخبَ اٌط ثسا٘ٙس قٕب زض ٔؿبفطت ث ٝؾط ٔي ثطيس ،ثب قٙيسٖ نساي ٔكىٛن
اظ ٔٙعِتبٖ وٙزىبٚي ٕ٘ٛز ،ٜثب قٕب  ٚيب ثب پّيؽ تٕبؼ ذٛاٙٞس ٌطفت ٕٞ .ؿبيٍبٖ ٔب ٕٔٗٛالً ذٛزضٞٚبيي و ٝزض
رّٛي ذب٘ۀ ٔبٖ  ٚيب زض وٛچٔ ٝمبثُ پبضن ٔي ٕ٘بيٙس ،يب حتي ذٛزضٞٚبي ثطذي اظ ٔيٕٟب٘بٖ  ٚثؿتٍبٖ ٔب ضا وٝ
ثٙٔ ٝعَ ٔب تطزز زاض٘سٔ ،ي قٙبؾٙس  .آٖ ٞب ثب قٙبذتي و ٝاظ ٚيٗيت ٔب زاض٘سٔ ،ي تٛا٘ٙس ٍٟ٘جبٖ ذٛة ٚ
ُٕٔئٙي ثطاي أبوٗ ٔب ثبقٙس .ثٙبثطايٗ تٛنيٞ ٝبي ظيط ضا ٔس ٘ٓط لطاض زٞيس:
ٞ -1طٌع ضٚاثٍ ذٛز ثب ٕٞؿبيٍبٖ ضا ترطيت ٕ٘ٙبييس  .حتي اٌط ٕٞؿبي ٝاي ث ٝقٓ ا آظاض ٔي ضؾب٘سٞ ،طٌع ثب اٚ
تٙسي  ٚزضٌيطي فيعيىي ايزبز ٘ىٙيس  .ثطاي حُ ٞط ٔكىُ ضاٞ ٜبي ٔترتّفي ٚرٛز زاضز  .قٕب زلت وٙيس تب
ثٟتطيٗ يب وٓ يطضتطيٗ ضا ٜضا ثطاي حُ ٔكىُ ذٛز ثب ٕٞؿبي ٝا٘تربة ٕ٘بييس.
 -2اٌط ث ٝنسالت  ٚأب٘ت زاضي ٕٞؿبي ٝاي و ٝلهس زاضيس ا ٚضا اظ ؾفط ذٛز ُّٕٔ ٕ٘بييس ،تطزيس زاضيس ٞ .طٌع
ٔمهس ٟ٘بيي  ٚظٔبٖ زليك ثطٌكت ذٛز ضا آقىبض ٕ٘ٙبييس  .ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وٞ ٝط ضٚظ تهٛض وٙس ،ثٙٔ ٝعَ ثطذٛاٞيس
ٌكتٕٞ .ؿبيٞ ٝب ث ٝؾطٖت ثٖ ٝسْ حًٛض قٕب پي ٔي ثط٘سِٚ ،ي ثب ايٗ ٚرٛز ،چٙبٖ چ ٝقٕب اَالٖبتي زض
اذتيبض آٖ ٞب لطاض ٘سٞيس ،اظ ظٔبٖ ثطٌكت قٕب چيعي ٘رٛاٙٞس فٕٟيس.
ٞ -3طٌع زض ٔٛالٗي و ٝلهس ؾفط َٛال٘ي ٔست زاضيس  ٚضٚاثٍ قٕب ثب ٕٞؿبيٍبٖ ُّٔٛة ٘يؿتٞ ،يچ يه اظ آٖ
ٞب ضا اظ َٛال٘ي ثٛزٖ ؾفط ذٛزٕٙ٘ ُّٕٔ ،بييس  .حتي زض ٔٛالٗي و ٝفمٍ ثب ثطذي يب يىي اظ ٕٞؿبيٞ ٝب ،ضٚاثٍ
ذٛثي ٘ساضيس ،تطريحبً ثطاي احتيبٌ زض ثطاثط وٙزىبٚي ا ٚ ٚرٌّٛيطي اظ آؾيت احتٕبِي ،فمٍ اَالٖبت يطٚضي ضا
زضثبضّٖ ٜت ٖسْ حًٛض ذٛز ،زض اذتيبض ٕٞؿبي ٝشي نالح لطاض زٞيس.
تًصيٍ َاي حفاظتی در برخًردَاي اجتماعی ي حضًر ديگران :
ٞ -1طٌع ث ٝافطازي و ٝاظ پيكي ٚ ٝٙانُ ٘ ٚؿجف اَالٔ زليمي ٘ساضيس ،اٖتٕبز ٘ىٙيس.

ٞ -2طٌع ث ٝوؿب٘ي و ٝثس ٖٚزِيُ ُٔٙمي ث ٝقٕب اثطاظ ٖاللٔ ٝي وٙٙس ،ثٚ ٝيػ ٜغطيجٞ ٝب اٖتٕبز ٘ىٙيس.
ٞ -3طٌع زيٍطاٖ ضا اظ اٞساف وبضي ذٛز ُّٕٔ ٘ىٙيس.
ٔطاحُ وبض ذٛز ضا ثطاي زيٍطاٖ ثبظٌ٘ ٛىٙيس  .اَالٔ زيٍطاٖ اظ اؾطاض  ٚاٞساف وبضي قٕب ٕٔٗٛالً ثبٖج ٔكىالت
اليٙحّي ذٛاٞس قس و ٝقٕب ضا ث ٝقست پكيٕبٖ ذٛاٞس وطز.
ٞ -4طٌع ٘ؿجت ث ٝوٙزىبٚي زيٍطاٖ زض أٛض وبضي ذٛز ثي تفبٚت ٘جبقيس.
وٙزىبٚي زيٍطاٖ زض أٛض وبضي قٕب ٕٔىٗ اؾت ٔٛرت زضزؾطٞبيي ٌطزز  .يىي اظ ضٚقٟبي والٞجطزاضاٖ اذص
اَالٖبت ٔطزْ الساْ ث ٝغهت ٖٛٙاٖ قغّي  ٚربيٍب ٜازاضي آ٘بٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜثب ايٗ ضٚـ اظ ٔطزْ ؾٛء اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜ
 ٚتحت ٖٛٙاٖ حُ ٔكىُ ازاضي آٖ ٞب ،الساْ ث ٝوالٞجطزاضي ٔي ٕ٘بيٖز .
 -5زض نٛضتي ؤ ٝتٛر ٝقس ٜايس زيٍطاٖ اظ ٔؿبئُ ٔحطٔب٘ ٝوبضي قٕب ُّٕٔ قس ٜا٘س ،آٖ ضا رسي ثٍيطيس  .ظيطا
ٕٔىٗ اؾت ث٘ ٝحٛي ث ٝاَالٖبت قٕب زؾتطؾي يبفت ٝيب اَالٖبت قٕب ث ٝؾطلت ضفت ٝثبقس.
ٞ-6طٌع ٘ؿجت ث ٝضفتبض غيطٖبزي زيٍطاٖ (ؾطزي يب ٌطٔي) ٘ؿجت ث ٝذٛز ،ثي تفبٚت ٘جبقيس.
ثطذٛضزٞبي ؾطز ٔي تٛا٘س حبوي اظ وسٚضتي ثبقس و ٝلبزض ث ٝثيبٖ آٖ ٘يؿت يب قطايٍ ٔٙبؾجي ثطاي آقىبض وطزٖ
آٖ فطا٘ ٓٞكس ٜاؾت  .ايٗ وسٚضت تسضيزبً ٔجسَ ث ٝزقٕٙي ذٛاٞس قس ِ .صا لجُ اظ ايٗ و ٝثصض وي٘ ٚ ٝٙفطت ضقس
ٕ٘بيس ،ؾٗي وٙيس اظ ثي ضثٍ ثٛزٖ ضفتبض غيطٖبزي زيٍطاٖ ٘ؿجت ث ٝذٛز ُٕٔئٗ قٛيس ٌ .طٔي  ٚاثطاظ ُٖٛفت
غيطٖبزي ٘يع ٕٔىٗ اؾت ٘بقي اظ قىُ ٌيطي يه تَٛئ ٝيب ٞسفي ق ْٛثبقس . ... ٚ
ٞ -7طٌع زض پي ثطلطاضي اضتجبٌ ثب اتجبٔ ثيٍب٘ ٚ ٝاًٖبي ؾفبضترب٘ٞٝب ٘جبقيس.
ٞطٌ ٝ٘ٛاضتجبٌ ثب اتجبٔ ثيٍب٘ ٝثس ٖٚاَالٔ ٔؿئِٛيٗ چ ٝزض زاذُ  ٚچ ٝزض ذبضد اظ وكٛضٕٔ ،ىٗ اؾت قٕب ضا
اؾيط زؾت ارب٘ت  ٚؾطٚيؽٞبي ثيٍبٕ٘٘ ٝبيس.
ٞ -8طٌع اظ ٚؾبيُ اضتجبَي اٞسايي اظ ؾٛي افطاز اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
يىي اظ ثٟتطيٗ ضٚـ ٞبي زؾتطؾي ث ٝاَالٖبت قرهي يب ٚضٚز ث ٝحطيٓ ذهٛني افطاز ،اٞساي ٚؾبيُ اضتجبَي
ٔب٘ٙس :زؾتٍب ٜتّفٕٗ٘ ،بثطٛٔ ،زْ ،پطيٙتط ،زؾتٍب ٜوپيٌٛ ،قي ٔٛثبيُ ٔ ... ٚيثبقس.
ٞ -9طٌع لفُٞبي ضٔعزاض ذٛز ضا زض حًٛض زيٍطاٖ ثبظ ٘ىٙيس.
ٞط لسض ؾطٖت ُٖٕ قٕب زض ثبظ وطز ٜلفُ ٞبي ضٔع زاض ثبال ثبقس ،ثبظ ٕ٘ ٓٞي تٛاٖ إَيٙبٖ زاز و ٝش ٗٞافطاز
حبيط ٕ٘ي تٛا٘س آٖ ضا ث ٝذبَط ثؿپبضز  .افطاز تيعٛٞـ ثب يه ثبض ٍ٘ب ٜوطزٖ ث٘ ٝح ٜٛثبظ وطزٖ لفُ  ٜاي ضٔعزاض،
ٔيتٛا٘ٙس آٖ ضا ث ٝذبَط ثؿپبض٘س.
ٞ -10طٌع زض ٍٙٞبْ ثبظ وطزٖ لفُٞبي ضٔعزاض ،ضٔع لفُٞب ضا ث ٝظثبٖ ٘يبٚضيس.
ثًٗي افطاز َجك ٖبزت ٍٙٞبْ ثبظوطزٖ لفُ ٞبي ضٔعزاض ضٔعٞب ضا ث ٝظثبٖ ٔي آٚض٘س .ايٗ وبض ٔي تٛا٘س ٔربَطات
رسي ثطاي آٖ ٞب زض ثطزاقت ٝثبقس  .ظيطا زض نٛضتي و ٝافطازي زض ٔحيٍ حًٛض زاقت ٝثبقٙس ،ث ٝضاحتي اظ اٖساز
ضٔع ُّٕٔ ٌطزز.
ٞ -11طٌع زض ٔىبٖٞبي ٖٕٔٛي ،ثبظ،ؾبوت  ٚپبثت ثب ثؿتٍبٖ ،زٚؾتبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ث ٝثحج ٌ ٚفت٘ ٌٛٚپطزاظيس.

ثب تٛر ٝثٔ ٝتهٛض ثٛزٖ زلت  ٚتٛر ٝغطيجٞ ٝب ث ٝؾرٙبٖ قٕبٞ ،طٌ ٝ٘ٛثحج ٌ ٚفت  ٌٛٚزض ايٗ ٔىبٖ ٞب ٖٛالت
رجطاٖ ٘بپصيطي ذٛاٞس زاقتِ .صا زض نٛضت ٘يبظ  ٚيطٚضت ثحج ثٌ ٝفت ٌٛٚزض ايٗ أبوٗ ،حتٕبً زض حبَ حطوت
 ٚآٞؿت ٝتط نحجت وٙيس.
ٞ -12طٌع ٘يبظٔٙسيٞبي قرهي ذٛز ضا ٘عز افطاز غيطُٕٔئٗ ثبظٌ٘ ٛىٙيس.
ثبظٌ ٛوطزٖ ٘يبظٞبي قرهي ٘عز زيٍطاٖ اضائ٘ ٝمُ ٝيٗفي اظ ؾٛي قٕبؾت و ٝغطيجٞ ٝب ٔي تٛا٘ٙس اظ ايٗ ٘مُٝ
يٗف ؾٛء اؾتفبز ٜوطز ٜقٕب ضا ٔسي ٖٛذٛز ٕ٘ٛز ٜتب زض ٔٛالٕ ٘يبظ اظ قٕب ثٟط ٜوكي ٕ٘بيٙس.
ٞ -13طٌع اظ اٖساز ٔكرم ٔب٘ٙس ( قٕبض ٜتّفٗ،تبضيد تِٛس ،قٕبضٔ ٜبقيٗ ،ؾبَ تِٛس  )... ٚثٖٛٙٝاٖ ضٔع لفُٞبي
ضٔعزاض ذٛز اؾتفبزٕٙ٘ ٜبييس.
ٕٔٗٛالً افطاز ثٛٓٙٔ ٝض ؾِٟٛت زض ث ٝذبَط ؾپطزٖ ضٔعٞب اظ قٕبضٞ ٜبي قٙبذت ٝقس ٜاؾتفبزٔ ٜي وٙٙس .ايٗ أط
وٕه ظيبزي ث ٝافطازي ٔيوٙس ؤ ٝيذٛاٙٞس لفُٞبي ضٔعزاض ضا ثبظ وٙٙس  .پيكٟٙبز ٔيقٛز ضٔع لفُٞبي ذٛز ضا
ٞط اظ ٌبٞي تٗٛيى ٕ٘بييس تب أٙيت لفُٞب ثيفتط ٌطزز.
ٞ -14طٌع ضٔع لفُٞبي ذٛز ضا زض ربيي يبززاقت ٘ىٙيس.
ثًٗي اظ افطاز ث ٝذبَط ٖسْ إَيٙبٖ ث ٝحبفٓ ٝذٛز ضٔعٞبي ذٛز ضا يبززاقت وطز ٚ ٜزض ربيي ٍٟ٘ساضي
ٔيوٙٙس .ايٗ وبض يطيت إَيٙبٖ  ٚحفبْت قٕب ضا ث ٝقست وبٞف ٔي زٞس .ظيطا ٕٔىٗ اؾت ايٖ ضٔع ثط حؿت
اتفبق زض اذتيبض زيٍطاٖ لطاض ٌيطز.
ٞ -15طٌع ث ٝأيس ا٘زبْ ٔٗبٔالت پطؾٛز ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض ثٛضؼ ٞبي ذبضري  ٚقطوت ٞبي التهبزي ، ... ٚ
پ َٛذٛز ضا زض اذتيبض حتي نٕيٕي تطيٗ زٚؾت ذٛز لطاض ٘سٞيس.
چ ٝثؿب ٕٔىٗ اؾت زٚؾت نٕيٕي قٕب ث ٝاقتجب ٜذٛز ٚالف ٘جٛزٔ ٚ ٜغّٛة ٘يطً٘ افطاز قيبز ٌ ٚطٞ ٜٚبي
ٌّسوٛئيؿتي قس ٜثبقس.
ٞ -16طٌع اظ ث ٝذبَط ؾپطزٖ قٕبض ٜتّفٗٞبي يطٚضي غفّت ٘ىٙيس.
ٕٛٞاض ٜؾٗي وٙيس قٕبض ٜتّفٗٞبي يطٚضي ذٛز ضا ٔب٘ٙس (قٕبض ٜتّفٗ ضٚاثٍ ٖٕٔٛي ٚظاضت اَالٖبت ،فٛضيتٞبي
پّيؿي ،اٚضغا٘ؽ ،آتف ٘كب٘ي  ).... ٚضا ثٝذبَط ؾپطز ٜتب زض ٔٛالٗي و ٝزچبض ٔكىُ قس ٜيب ٔٛضز ٘يبظتبٖ قس ،ثٝ
آٖٞب زؾتطؾي زاقت ٝثبقيس.
ٞ -17طٌع آٔبزٌي رؿٕب٘ي ذٛز ضا اظ زؾت ٘سٞيس.
وؿت آٔبزٌي رؿٕب٘ي ٖال ٜٚثط ؾالٔتي ٘ ٚكبٌ ،قٕب ضا زض ذُط ات احتٕبِي يبضي ضؾب٘س ٚ ٜزض ثًٗي ٔٛالٕ
ربٖ قٕب ضا اظ ثًٗي تٟسيسات حفّ ٔيٕ٘بيس.
ٞ -18طٌع اظ ٔؿبئُ ٖميستي غبفُ ٘كٛيس.
ٞيچٌب ٜاظ اضتجبٌ ثب ذسا٘ٚس غبفُ ٘كس ٚ ٜزض وّي ٝأٛض اظ ا ٚيبضي ثزٛئيس  .ظيطا ظ٘سٌي ز٘يٛي ثؿيبض پطپيچ  ٚذٓ ٚ
ٔربَط ٜآٔيع ثٛز ٚ ٜتٟٙب أ ٚيتٛا٘س قٕب ضا زض ايٗ ضا ٜيبضي ٕ٘بيس.

تًصيٍ َاي حفاظتی درخصًص خًدري:
ؾطلت لطاض ثٍيطيس ،وبٔالً

السأبت حفبْتي زض ٔٛضز ؾطلت ذٛزضٚي قٕب زض ربٞبيي و ٝاحتٕبَ زاضز ٞسف
يطٚضي اؾتِ .صا ث ٝتٛنيٞ ٝبي شيُ تٛر ٝوٙيس:
ٕٛٞ -1اض ٜحتي اٌط لهس زاضيس فمٍ ِحٓبتي ذٛزضٚي ذٛز ضا تطن وٙيس (ثطاي ذطيس يب  )...قيكٞ ٝبيف ضا ثبال
وكيس ٚ ٜزضة آٖ ضا لفُ وٙيس .زض نٛضت أىبٖٔ ،بقيٗ ضا ثٍٙٞ ٝبْ قت زض ذيبثبٖ ضٞب ٘ىٙيس.
-2چٙبٖ چ ٝزض ٔحيُي ٘بأٗ  ٚپطذُط لطاض زاقت ٝيب ؾى٘ٛت زاضيس ،زضة ثبن ضا لفُ وطز ٚ ٜزضة ِ ِٝٛاٌعٚظ ضا
ثب ؾطپٛقي ثجٙسيس .ثسيٗ تطتيت لطاضزازٖ ٔٛاز ٔٙفزط ٜزض ذٛزضٚي قٕب ٔكىُتط ٔيقٛزٍ٘ .صاضيس وؿي زض ٘جٛز
قٕب ث ٝنٙسٚق ٖمت ٔبقيٗ زؾتطؾي پيسا وٙس.
ٚ -3لتي ذٛزض ٚضا زض ٔحَٝٛاي ثبظ پبضن ٔيوٙيس ،لجُ اظ ذطٚد اظ ٔبقيٗٔ ،طالت افطاز ٔكىٛن حبيط زض ٔحُ
 ٚچكٓ ٞبيي و ٝقٕب ضا ٔي پبيٙس ،ثبقيس .زض نٛضت ٔكبٞس ٜافطاز ٔكىٛن ثب ٔبقيٗ اظ ٔحُ زٚض قٛيس.
ٚ-4لتي ٔبقيٗ ضا زض ٔحَٝٛاي ٘بٔٗ پبضن وطز ٚ ٜؾپؽ ثَ ٝطف ٔبقيٗ ثطٌكتٝايس ،اةتسا زٚض ٔبقيٗ لسْ ظزٜ
 ٚلجُ اظ ؾٛاض قسٖ ،اَطاف آٖ ضا ث ٝزلت ثطضؾي وٙيس  .زض ٔٙبَك پط ذُط ،قبيس ثس ٘جبقس زض رؿتزٛي ٞط
ضزپبيي اظ ؾيٓ يب ٘ٛاض غيطٖبزي ،ظيط ٔبقيٗ ضا ذٛة ثٍطزيس.
رف تٕبٔي
ٞ -5طٌبٔ ٜتٛر ٝحّّٕٖ ٝي ٝذٛز قس ٜايس ،ثبيس ثس ٖٚزض اذتيبض زاقتِٗ ظٔبٖ وبفي ثطاي ؾٗ
پيبٔسٞبي احتٕبِي ،تهٕيٕي ِحٓ ٝاي ثٍيطيس ِ .صا ثطاي تؿطيٕ تهٕيٓ ٌيطي زض ايٗ ظٔئ ،ٝٙي تٛا٘يس اظ لجُ زض
ش ٗٞذٛز ٔكرم وٙيس و ٝتحت قطايٍ ٔرتّف  ٚاحتٕبِي ،چٚ ٝاوٙكي ذٛاٞيس زاقت.
ٞ -6طٌع زض ٍٙٞبْ حٛازث ضا٘ٙسٌي ،ذٛز ضا ثب َطف ٔمبثُ زضٌيط ٘ىٙيس.
چٙبٖ چ ٝحبزح ٝزض ٔٙبَك ٘بأٗ يب غطيت ثطايتبٖ ضخ زاز ٜاؾت ،اظ پصيطفتٗ ٞطٌ ٝ٘ٛپيف ٟ٘بز تٛؾٍ َطف ٔمبثُ
 .ظيطا ٕٔىٗ اؾت
أتٙبٔ وطز ٚ ٜؾٗي وٙيس ٔٛي ٔٛضا تٛؾٍ وبضقٙبؾبٖ ضإٙٞبيي  ٚضا٘ٙسٌي حُ وٙيس
پيفٟ٘بزٞبيي اظ لجيُ تٕٗيط اتٔٛجيُ تٛؾٍ َطف ٔمبثُ ،اذص آزضؼ ٔٙعَ ٔ ٚساضن ـ ٘بؾبيي ،قٕبض ٜتّفٗ ٚ
غيط ٜاظ َطف ٔمبثُ زضذٛاؾت ٌطزز .قٕب ثبيس ٞكيبضا٘ ٝث ٝايٗ ٔٛيٖٛبت تٛر ٝزاقت ٝثبقيس.
ٞ-7طٌع زض ٍٙٞبْ ضا٘ٙسٌي ٘ؿجت ث ٝاتٔٛجيُٞبي پكت ؾط ذٛز ثي تفبٚت ٘جبقيس .
ٞط فطزٕٔ ،ىٗ اؾت زض ٔٗطو ؾٛء لهس افطاز ٘بثبة ٚالٕ ٌطزز  .ثٙبثطايٗٛٞ ،قيبضي زض ٍ٘ ٜبْ ضا٘ٙسٌي ٔي تٛا٘س
قٕب ضا اظ ايٗ ٔٛي ُّٕٔ ٔٛوٙس  .ثٝذهٛل اٌط زض ؾبٖبت ٔكرهي ثٔ ٝحيٍ وبض ذٛز ضفت ٝيب آٖ رب ضا تطن
ٔيوٙيس.

تًصيٍ َاي حفاظتی در وگُذاري اسىاد ي مذارك شخصی:
ٞ -1طٌع ٘ؿجت ث ٝحُٕ ٚؾبيُ  ٚاؾٙبز ٔ ٚساضن قرهي ذٛز اظ ٔحيٍ ظ٘سٌي  ٚوبض ثي تفبٚت ٘جبقيس.
ثطذي افطاز زض ريت ،ويف  ٚزيٍط ٚؾبيُ قرهي ذٛز اؾٙبز ٔ ٚساضن يب وبغصٞبي يبززاقت  ... ٚلطاض زاز ٚ ٜثٝ
ٕٞطا ٜذٛز حُٕ ٔيوٙٙس .ايٗ وبض ٔٛرت ٔيٌطزز افطاز زيٍط ثَٛٝض تمازفي ث ٝايٗ اؾٙبز زؾتطؾي پيسا وٙٙس .

ٞ -2طٌع زض ٔحيٍٞبي ٔتفطل ٝويف اؾٙبز ٔ ٚساضن ضا اظ ذٛز رسا ٘ىٙيس.
ثًٗبً ٔكبٞسٔ ٜي ٌطزز ،ثطذي افطاز ويف  ٚاؾٙبز ٔ ٚساضن ذٛز ضا زض ٔحيٍ وبض زيٍطاٖ ٌصاقت ٚ ٝثطاي وبضٞبي
ٔيوٙٙس .زض ثًٗي ٔٛالٕ فطأٛـ ٔي وٙٙس وٝ
ٔتفطلٔ ،ٝب٘ٙس ضفتٗ ثطاي ضفٕ حبرت  ٚغيطٔ ٜحيٍ ضا تطن
ٚؾبيُ ذٛز ضا اظ اَبق زيٍطاٖ ثطزاض٘س ِ .صا ٞطٌع اؾٙبز ٔ ٚساضن ذٛز ضا زض ٞيچ قطايُي اظ ذٛز رسا ٘ىٙيس تب
زچبض ٖٛالت ثٗسي آٖ ٍ٘طزيس.
ٞ -3طٌع زض ٔٛالٕ غيطيطٚضي اؾٙبز ٔ ٚساضن ضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛز حُٕ ٘ىٙيس.
ثًٗي افطاز ٖبزت ث ٝحُٕ اؾٙبز ٔ ٚساضن غيطيطٚضي زاقتٌ ٚ ٝبٞي اٚلبت آٖ ٞب ضا زض زاذُ اتٔٛجيُ ٌصاقتٚ ٝ
ث ٝذطيس يب وبضٞبي ٔتفطلٔ ٝي ض٘ٚس .ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٗ اؾٙبز ٔ ٚساضن ٕٞيكٔ ٝؿئِٛيت افطاز ضا ٘ؿجت ث ٝحبُٔ
آٖٞب ؾٍٙيٗتط ٕ٘ٛز ٚ ٜذُطات ؾطلت ثطاي آٖ ٞب ٔتهٛض اؾت ِ .صا پيف ٟ٘بز ٔيٌطززٞ ،ط ضٚظ ويف اؾٙبز ٚ
ٔساضن ذٛز ضا ثبظزيس وطزْ ٚ ٜزاضن ايبفي ضا اظ آٖ ذبضد ٕ٘بئيس .
تًصيٍ َاي حفاظتی در استفادٌ از تلفه َمراٌ:
ٞ -1طٌع تّفٗ ٕٞطا ٜذٛز ضا زض اذتيبض زيٍطاٖ لطاض ٘سٞيس.
ؾيٓ وبضت تّفٗ ٕٞطا ٜث ٝضاحتي لبثُ وپي ثطزاضي ثٛز ٚ ٜزيٍطي ث ٝضاحتي ٔي تٛا٘س اظ ؾيٓ وبضت  ٓٞ ٚچٙيٗ
اَالٖبت شذيط ٜقس ٜزض آٖ (قٕبضٜٞبي شذيط ٜقس ،ٜپيغبْٞب ،لطاضٞب  ) ... ٚوپي ثطزاضي ٕ٘بيس.
اظ آٖ رب و ٝاَالٖبت شذيط ٜقس ٜزض زؾتٍب ٜتّفٗ ٕٞطا ،ٜثركي زض حبفٓ ٝزؾتٍب ٜلطاض ٔي ٌيطز ،ثبيس ٕٛٞاضٜ
ٍٙٞبْ تٗٛيى  ٚفطٚـ يب تٕٗيض ٌٛقي تّفٗ ٕٞطا ،ٜاَالٖبت شذيط ٜقس ٜزض حبفٌٓٛ ٝقي ضا پبن ٕ٘بئيس.
ٞ -2طٌع اظ تّفٗ ٕٞطا ٜافطاز ٘بقٙبؼ ثطاي ثطلطاضي اضتجبٌ ذٛز اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
زض ثًٗي ٔٛالٕ ٕٔىٗ اؾت قٕب ٘يبظ فٛضي ث ٝثطلطاضي تٕبؼ تّفٙي زاقتِٚ ٝي چ ٖٛزؾتٍب ٜتّفٗ ذٛز ضا زض
اذتيبض ٘ساقت ٝيب اْ وبٖ تٕبؼ ثب آٖ ٚرٛز ٘ساضزٕٔ ،ىٗ اؾت اظ تّفٗ ٕٞطا ٜزيٍطاٖ اؾتفبز ٜوٙيس  .اظ آٖ رب وٝ
قٕبض ٜتٕبؼ زض حبفٓ ٝتّفٗ ٕٞطا ٜا ٚحجت ٔي ٌطززِ .صا اظ تّفٗ ٞبي ٖٕٔٛي ٔربثطات اؾتفبز ٜوٙيس ،يب اظ تّفٗ
ٕٞطا ٜافطاز ُٕٔئٗ ،وؿجٞ ٝبي حبثت  ... ٚاؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٚ ٜحتيإِمسٚض پؽ اظ تٕبؼ ،قٕبض ٜضا حصف ٕ٘بييس.
ٞ -3طٌع ثٔ ٝىبِٕبت تّفٙي افطاز ٘بقٙبؼ اٖتٕبز ٘ىٙيس.
يىي اظ ؾطيٕ تطيٗ  ٚاضظاٖ تطيٗ ضٚـ رٕٕ آٚضي اَالٖبت ترّي ٝتّفٙي اؾت و ٝثطذي افطاز ثب تمّيس نسا ،غهت
ٖٛٙاٖ ٔطاوع زِٚتي ٛٔ ٚر ،ٝپٛقف ٞبي قغّي ٔرتّف  ٚتطفٙسٞبي ثؿيبض ربِجي اق زاْ ث ٝوؿت اَالٖبت اظ
زيٍطاٖ ٔي ٕ٘بيٙسٛٔ .اْت ثبقيس ،حتي ثطذي افطاز حطف ٝاي ٘يع ٕٔىٗ اؾت فطيت ذٛضز٘ ٚ ٜبذٛاؾت ٝاَالٖبت
اضظقٕٙسي ضا زض اذتيبض تٕبؼ ٌيط٘س ٜلطاض زٞس.
ٞ -4طٌع ٔٛٙي «ثّٛتٛث» تّفٗ ٕٞطا ٜضا زض حبِت فٗبَ لطاض ٘سٞيس.
يىي اظ أىب٘بت ا٘تمبَ اَالٖب ت ث ٝنٛضت ثي ؾيٓ اؾتفبز ٜؾيؿتٓ «ثّٛتٛث» ٔيثبقسٌٛ .قيٞبي رسيس تّفٗ
ٕٞطا ٜزاضاي ايٗ لبثّيت ثٛز ٚ ٜاظ ايٗ َطيك اَالٖبت ذٛز ضا ٔجبزِٔ ٝي وٙٙس .زض نٛضت فٗبَ ثٛزٖ ايٗ لبثّيت

زض تّفٗ ٕٞطا ،ٜافطاز ٘بقٙبؼ تب فبنّٔ 50 ٝتطي اظ قٕب ٔي تٛا٘ٙس اظ اَالٖبت زؾتٍب ٜتّفٗ ٕٞطا ٜقٕب ثٟطٜ
ثطزاضي وطز ٜيب ثب اضؾبَ ٚيطٚؼ ٌٛقي قٕب ضا زچبض ٔكىُ وٙٙس.
ٞ -5طٌع اظ تّفٗٞبي ثي ؾيٓ زض اضتجبَبت تّفٙي اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
فطوب٘ؽ تّفٗ ٞبي ثي ؾيٕي اغّت تٛؾٍ ضازيٛٔ ٛد  ٚ FM–SW-AMوب٘بَٞبي تّٛيعي٘ٛي لبثُ زضيبفت
ٔيثبقٙس .ثٙبثطايٗ ،زيٍطاٖ ثٚ ٝيػٕٞ ٜؿبيٞ ٝب ثٝضاحتي ٔي تٛا٘ٙسٔ ،ىبِٕبت تّفٙي قٕب ضا قٛٙز وٙٙس  .ثٕٞ ٝيٗ
ذبَطٞ ،يچ ٌب ٜؾٗي زض اؾتفبز ٜثي ؾيٕي ٘ساقت ٝثبقيس  .زض نٛضت ِعُٔ ،ْٚبِت ؾطي  ٟٓٔ ٚذٛز ضا اظ ايٗ
َطيك ضز  ٚثسَ ٘ىٙيس.
ٞ -6طٌع قٕبض ٜتّفٗ زٚؾتبٖ ،آقٙبيبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ذٛز ضا ثط ضٚي وبغص ثبَّ ،ٝضٚظ٘بٔ ،ٝپكت رٗج ٝزؾتٕبَ
وبغصي ٛٔ ٚاضز ٔكبث ٝيبززاقت ٕ٘ٙبئيس.
ثبضٞب ٔكبٞسٔ ٜي قٛز و ٝافطاز ٍٙٞبْ ٔىبِٕبت تّفٙي قٕبض ٜتّفٗ زيٍطاٖ ضا ثط ضٚي ضٚظ٘بٔٛ٘ ٝقت٘ ،ٝؿجت ث ٝآٖ
ثي تٛرٔ ٝي ثبقٙس .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝزض نٛضت ذبضد قسٖ ضٚظ٘بٔٞ ٝبي ثبَّ ،ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛاَالٖبت ٘يع ذبضد
ٔيٌطزز.

تًصيٍ َاي حفاظتی در استفادٌ از راياوٍ َا:
ٞ -1طٌع اظ ضايب٘ ٝذٛز ثٚ ٝيػ ٜزض ٔحُ وبض ،ثس ٖٚضٔع ٖجٛض (پؿٛضز) اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
ٕٞيك ٝثطاي ضايب٘ ٝذٛز ضٔع ٖجٛض تٗييٗ وطز ٚ ٜآٖ ضا َٛضي تٓٙيٓ ٕ٘بئيس و ٝزض نٛضت ٖسْ اؾتفبز ٜاظ آٖ ثٝ
ٔست (حساوخط) پٙذ زليم ٝاظ قٕب اؾٓ ٖجٛض زضذٛاؾت ٕ٘بيس  .ايٗ وبض ٔب٘ٗي ثطاي زؾتطؾي زيٍطاٖ ث ٝضايب٘ ٝقٕب
ذٛاٞس ثٛز  ٚتب حسٚزي أٙيت ؾيؿتٓ قٕب ضا افعايف ٔيزٞس.
ٞ -2طٌع اظ ضٔع ٖجٛض ؾبزٔ ٚ ٜكرم اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
 .ا٘تربة ضٔع ٖجٛض ثب
ؾٗي وٙيس ضٔع ٖجٛضٞبي ؾيؿتٓ ذٛز ضا پيچيس ٚ ٜغيطلبثُ پيف ثيٙي ا٘تربة وٙيس
وبضوتطٞبي ظيبز ،ثب حطٚف  ٚاٖساز ،حطٚف وٛچه  ٚثعضي  ٚيب ا٘تربة آٖ ث ٝظثبٖ زيٍطٔ ،ي تٛا٘س أٙيت ؾيؿتٓ
قٕب ضا افعايف زٞس.
ٞ -3طٌع اَالٖبت ٔحطٔب٘ ٝذٛز ضا زض فبيُٞبي آقىبض  ٚؾ ُٟاِٛن َٛلطاض ٘سٞيس.
فبيُٞبي ٔحطٔب٘ ٝذٛز ضا ٔي تٛا٘يس ث ٝنٛضت پٟٙبٖ  ٚزض ظيط ٔزٕ ٖٝٛفبيُ ٞبي ؾيؿتٕي يب ظيط ٔزٕ ٖٝٛؾبيط
ثط٘بٔٞٝبي ٘هجي ؾيؿتٓ لطاض زٞيس تب ث ٝضاحتي زض اذتيبض افطاز ثيٍب٘ ٝلطاض ٍ٘يطز  .زض غيط ايٗ نٛضت ،احتٕبَ
زؾتضؾي ضاحت ث ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛفبيُٞبي ٕٛٞاضٔ ٜتهٛض اؾت.
ٞ -4طٌع اظ وبٔپيٛتطي و ٝزاضاي اَالٖبت ٔحطٔب٘ ٚ ٝثب اَالٖبت ذهٛني اؾت ،ثطاي ٔتهُ قسٖ ث ٝايٙتط٘ت
اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
ٕٞيك ٝزض ٍٙٞبْ ٔتهُ قسٖ ث ٝايٙتط٘ت ذُط ؾطلت اَالٖبت ،ترطيت اَالٖبت ث ٝنٛضت رسي ٚرٛز زاقتٚ ٝ
زض نٛضت ثي تفبٚتي ث ٝايٗ ُّٔت ذُطات رجطاٖ ٘بپصيطي ؾيؿتٓ  ٚاَالٖبت قٕب ضا تٟسيس ٔيوٙس.

ٞ -5طٌع وبٔپيٛتط ذٛز ضا و ٝحبٚي اَالٖبت ٔحطٔب٘ ٝيب ذهٛني اؾت ،رٟت تٕٗيط ث ٝافطاز ٔتفطل٘ ٚ ٝبقٙبؼ
٘سٞيس.
حتٕبً ٘ؿجت ث ٝتٕٗيطوبض وبٔپيٛتط ذٛز إَيٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز ٚ ٜؾٗي وٙيس قرهبً ٍٙٞبْ تٕٗيط حًٛض زاقتٝ
ثبقيس.
ٞ -6طٌع لُٗبت آؾيت زيس ٜؾيؿتٓ وبٔپيٛتط ذٛز ضا (ٔب٘ٙسٞ :بضز ،فالپي ،ؾي زي  ) ... ٚزٚض ٘يب٘ساظيس.
حتٕب ايٌِٗٛ ٝ٘ٛاظْ اظ وبض افتبز ٜضا ٟٔٙسْ وطز ٚ ٜأىبٖ ثٟط ٜثطزاضي ٔزسز ضا اظ آٖٞب ثٍيطيس .اغّت وبٔپيٛتط ٜاي
ٔؿتُٕٗ  ٚاظ ضز ٜذبضد قس ٜزاضاي اَالٖبت اضظقٕٙسي اؾت و ٝزض ٍٙٞبْ تٗٛيى يب فطٚـ ثط احط ؾ ُٟاٍ٘بضي
زض ؾيؿتٓٞب ثبلي ٔب٘س ٜاؾت ٓٞ .چٙيٗ أىبٖ ثبظيبفت اَالٖبت اظ حبفٓٞ ٝبي پبن قس ٜؾيؿتٓ ٚرٛز زاقتٚ ٝ
نطف پبن وطزٖ يب فطٔت وطزٖ ؾيؿتٓ ٕ٘يتٛاٖ اظ پبن قسٖ نس زض نس آٖٞب إَيٙبٖ زاقت .ثٙبثطايٗ ثًٗي
اظ افطاز تهٛض ٔي وٙٙس ثب پبن وطزٖ ٞبضزٞبي ٔؿتُٕٗ تٕبْ اَالٖبت آٖ ٞب اظ ثيٗ ضفتٔ ٚ ٝي تٛا٘ٙس آٖٞب ضا زٚض
ضيرت ٝيب ث ٝفطٚـ ثطؾب٘ٙس.
ٞ -7طٌع ث ٝتٕبؼٞبي تّفٙي اظ َطيك ايٙتط٘ت اٖتٕبز ٘ساقت ٝثبقيس.
أطٚظ اغّت تّفٗ ٞبي ذبضد اظ وكٛض تٛؾٍ تٕبؼ ٞبي تّفٙي ايٙتط٘تي نٛضت ٔي ٌيطز و ٝوبضت ٞبي ذسٔبتي
آٖٞب زض  ٕٝٞرب لبثُ زؾتطؼ ٔي ثبقس .اظ آٖ رب و ٝقطوت ٞبي ذسٔبت ايٙتط٘ت (آي -اؼ -پي)  ٚوكٛضٞبي
ؾطٚيؽ زٙٞس( ٜثه ثٗ) تٛا٘بيي اؾتطاق ؾٕٕ تٕبٔي ٔىبِٕبت تّفٙي ضا زاض ٘س .اؾتفبز ٜاظ ايٗ اضتجبَبت ٘يع ٘بأٗ
 ٚغيطُٕٔئٗ ٔيثبقس.
ٞ -8طٌع اظ ٔكرهبت انّي ذٛز زض ٔحيٍ ايٙتط٘ت اؾتفبز٘ ٜىٙيس.
زض ٍٙٞبْ حًٛض افطاز زض ذبضد اظ وكٛض يىي اظ ضاٞ ٜبي ث ٝزؾت آٚضزٖ اَالٖبت اظ آٖ ٞبٔ ،طارٗ ٝث ٝفًبي
ايٙتط٘ت ٔي ثبقس .زض نٛضتي ؤ ٝكرهبت قٕب زض يه ؾبيت يب ايٕيُ يب ٔ ....كبٞسٌ ٜطزز  .اَالٖبت ثب اضظقي
٘ؿجت ث ٝقٕب ٔيتٛا٘س ثٝزؾت آيس.
ٞ -9طٌع اظ وبٔپيٛتط ٔرهٛل ايٙتط٘ت ثطاي وبضٞبي ٔتفطل ٝاؾتفبزٕٙ٘ ٜبئيس.
زض ٘ٓط زقت ٝثبقيس وٛٔ ٝزْ ،پطيٙتط ،اؾىٙط  ٚثًٗي اظ ارعاي زاذّي وبٔپيٛتط «آي -پي» پصيط ثٛزٔ ٚ ٜيتٛا٘س
اَالٖبت ذٛز ضا ث ٝآزضؼ ثط٘بٔ ٝضيعي قس ٜاظ َطيك ايٙتط٘ت اضؾبَ وٙٙس  .ثٙبثطايٗ ٕٔىٗ اؾت ٘بٔ ٝاي و ٝتبيپ
وطز ٚ ٜپطيٙت ٌطفتٝايس  ٚحتي اظ وبٔپيٛتط ذٛز ضا و ٝپبن وطز ٜايس ،ثٗس اظ آٖ و ٝث ٝايٙتط٘ت ٔتهُ ٔيقٛيس ،ثٝ
آزضؼ ثط٘بٔ ٝضيعي قس ٜاضؾبَ ٌكت ٝثس ٖٚآٖو ٝقٕب اظ آٖ ُّٕٔ ٌطزيس.
ٞ -10طٌع ٘ؿجت ثٔ ٝحبفٓت ٍٟ٘ ٚساضي ٘ؿر ٝشذيط ٜاَالٖبت ( ) backupثي تفبٚت ٘جبقيس.
ٕٔٗٛالً ث ٝذبَط ٔحبفٓت اظ اَالٖبت  ٚپيف ٌيطي اظ ترطيت آٖ ٞب الساْ ث ٝتٟي٘ ٝؿرٞ ٝبي شذيطٔ ٜي ٕ٘بيٙس.
حفبْت ٍٟ٘ ٚساضي ايٗ ٘ؿرٞ ٝب حتي اظ اَالٖب تي و ٝزض ؾيؿتٓ ٞب ٍٟ٘ساضي ٔي ق٘ٛس ثب إٞيت تط ٔيثبقس .ظيطا
ايٗ اَالٖبت ث ٝنٛضت آٔبز ٚ ٜثس ٖٚزضزؾط ٔي ثبقٙس .ؾ ُٟاٍ٘بضي زض ٍٟ٘ساضي اظ ايٗ ٘ؿرٞ ٝبي شذيط ٜثًٗبً
ًٔٗالت رجطاٖ ٘بپصيطي زض ثط ذٛاٞس زاقت.
ٞ -11طٌع زض ٔٛالٕ غيطيطٚضي ؾيؿتٓ ذٛز ضا ث ٝقجى ٝايٙتط٘ت ٔتهُ ٕ٘ٙبئيس.

اغّت زض اضتجبَبت ِيعاليٗ  ٚقجى ٝاي ،اضتجبٌ ايٙتط٘تي ث ٝنٛضت پيٛؾت ٚ ٝقجب٘ ٝضٚظي اؾت  .أب ثب تٛر ٝثٝ
تٟسيساتي و ٝاظ ايٗ َطيك ثطاي ؾيؿتٓ قٕب ٔتهٛض اؾت ،زض ٔٛالٗي و٘ ٝيبظي ث ٝاضتجبٌ ثب ايٙتط٘ت ٘ساضيس ،آٖ ضا
لُٕ ٕ٘بئيس تب اظ ٌع٘س ٞىطٞب  ٚرب ؾٛؾبٖ ايٙتط٘تي ٖٛ ٚأُ ثيٍب٘ ٝزض أبٖ ثبقيس ٞ .ىطٞب تٛا٘بئي فٗبَ ؾبظي
ٔيىطٚفٗ  ٚزٚضثيٗ (ٚة وٓ ) قٕب ضا ثس ٖٚتٛافك ثب قٕب ضا زاض٘س ِ .صا ثب تٛر ٝثٔ ٝتهُ ثٛزٖ ثي ٔٛضز َٛ ٚال٘ي
ٔست ؾيؿتٓ قٕب ث ٝايٙتط٘ت ايٌٗ ٝ٘ٛذُطات ٕٛٞاضٔ ٜتهٛض اؾت.
تٟي ٘ؿر ٝشذيط ٜاظ اَالٖبت زض ٖٚضايب٘ ٝذٛز ٔؿبٔح٘ ٝىٙيس .
ٞ-12طٌع ٘ؿجت ثٜ ٝ
ضايب٘ٞٝب اثعاض لبثُ إَيٙب٘ي ٘يؿتٙس ٕٛٞ ٚاض ٜاحتٕبَ نسٔ ٝزيسٖ آٖ ٞب ٔتهٛض اؾت ِصا ٕٞيك ٝؾٗي وٙيس اظ
اَالٖبت زاذُ ؾيؿتٓ ذٛز يه ٘ؿر ٝشذيط ٜزاقت ٝثبقيس تب زض نٛضت ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛاذتالِي اَالٖبت قٕب زض
اذتياضتبٖ ثبقس .
ٞ -13طٌع ثٛٔ ٝاضز قٙبذت٘ ٝكس ٜزض ايٙتط٘ت پبؾد ٘سٞيس.
ايٕيُٞبي ٘بقٙبذت ٝيىي اظ ٔٛاضز ثٛز ٜوٞ ٝطٌع ٘جبيس آٖ ٞب ضا ٌكٛز ،ظيطا زض ٔٛاضزي ثب ٌكٛزٖ ايٕيُ يب يه
تهٛيط ايٙتط٘تي تطٚرب٘ي اظ ايٗ َطيك ٚاضز ؾيؿتٓ قٕب ٌكتٔ ٚ ٝطاحُ وبض ربؾٛؾي ٘ ٚفٛش ث ٝؾيؿت ْ قٕب ضا
آغبظ ٔيٕ٘بيس يب پٙزطٜٞبيي و ٝزض ذالَ وبض ثب ايٙتط٘ت ث ٝنٛضت ٘بذٛاؾتْ ٝبٞط ٌكت ٝيب زضذٛاؾتٞبي اقتطان
زض ؾبيت ،قٕب ضا تطغيت ث ٝزازٖ ٘بْ وبضثط ٘ ٚبْ ٖجٛض ٔيٕ٘بيس و ٝاظ ايٗ َطيك اَالٖبت ٔطث ٌٛث ٝضٔع ٖجٛض قٕب
ضا زض اذتيبض ٌطفت ٚ ٝاظ آٖ ثٝض ٜثطزاضي وٙٙس.

تًصيٍ َاي حفاظتی در رابطٍ با مسافرت:
ذُط زض ٌٛق ٚ ٝوٙبض ز٘يب ٚرٛز زاضز أب ٔبٞيت  ٚقست آٖ زض ٞط وكٛض يب ُٔٙمٔ ٝتفبٚت اؾت  .نطف ٘ٓط اظ
ربيي ؤ ٝي ضٚيس قٕب ثبيس زض ضاثُ ٝثب ٔؿبفطت ذٛز السأبت اؾبؾي ذبني ضا ا٘زبْ زٞيس  .ؾُح ايٗ الساْ
ثؽتٍي ثٔ ٝمهس زليك قٕب زاضز  ٕٔ .اِٛنف ،ثطاي ٔؿبفطت ث ٝتٛنيٞ ٝبي شيُ تٛر ٝوٙيس:
اض ٜپبؾد ؾئٛاالت ظيط تحميك وٙيس :
لجُ اظ ؾفط زضة
 آيب ثطاي ؾفط ثٔ ٝمهس ٔٛضز ٘ٓط ٞكساض ذبني ثِ ٝحبِ أٙيتي ،ؾيُ ،آتف ؾٛظي ،ظِعِ ،ٝثطف  ٚثٛضاٖ
 ... ٚزاز ٜقس ٜاؾت يب ذيط؟
 أٙيت ربز ٜاي زض چ ٝؾبٖبتي اظ قت يب ضٚظ وبٞف ٔي يبثس؟
 چ ٝأىب٘بت ربز ٜاي ثطاي حٛازث احتٕبِي ٚرٛز زاضز؟
 وساْ ٘مُ ٝاظ ٔؿيطي وَ ٝي ذٛاٞيس وطز ،ثطاي اَطاق  ٚاؾتطاحت ثيٗ ضاٞي ٔٙبؾت  ٚأٗ تط اؾت؟
وساْ ُٔٙم ٝاظ ٔؿيط ؾفط ،آة آقبٔيس٘ي ِ ِٝٛوكي قس ٜزاض٘س  ٚزض وسأيه ثبيس اظ ثُطي ٞبي آة اؾتفبزٜ
وطز؟.
 چ ٝضؾتٛضاٖ ٞبيي ضا ثطاي نطف غصا ثبيس ا٘تربة وطز؟
ٔ هطف چ٘ ٝشاي ثيٗ ضاٞي ٔٙبؾت تط اؾت؟

 -1أطٚظ ،ٜثب ٌؿتطـ أىب٘بت اضتجبَي ،فٙي ٔ ٚبٛٞاض ٜاي ،ث ٝضاحتي ٔي تٛاٖ اظ ٚيٗيت ضاٞ ٜب ،آة ٛٞ ٚا،
حٛازث َجيٗي ذُط٘بن ٔخُ ٚل ٔٛؾيُ َٛ ٚفبٖ  ُّٕٔ ... ٚقس .حه َٛإَيٙبٖ اظ ايٕٙي ضاٞ ٜب ٔ ٚؿيطي وٝ
ثبيس َي وٙيٓ  ٓٞ .چٙيٗ ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٗ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ ؾفطٔ ،ب ضا زض ثطاثط آؾيت ٞبي احتٕبِي ٔحفِٛ
ٍ٘بٔ ٜي زاضز.
 -2زض نٛضت تٕبيُ ث ٝنطف غصا زض ضؾتٛضاٖ ٞب ٞطٌع ؾبالز (ثٚ ٝيػ ٜزض ضؾتٛضاٖ ٞبي ٘بقٙبؼ )ٔ ،يٞ ٜٛبي
پٛؾت ٘ىٙس ٚ ٜآقبٔيس٘ي ٞبي ٕٞطا ٜثب يد ضا ٔيُ ٘ىٙيس.
ٞ-3طٌع پٞ َٛب  ٚاقيبء اضظقٕٙس ذٛز ضا زض يه ويف يب يه ْطف لطاض ٘سٞيس.
ؾٗي وٙيس لتَ اظ ؾفطٚ ،يٗيت فطٍٙٞي  ٚالتهبزي ؾبوٙيٗ ٔٙبَمي و ٝزض ٔؿيطتبٖ لطاض ذٛاٙٞس ٌطفت،
اَالٖبت الظْ ضا ثسؾت ثيبٚضيس ٔ .حتٛيبت ويف قٕب قبيس ٔٗبزَ ٔبٞ ٜب حمٛق افطازي ثبقس و ٝزض ٔٙبَك
فميط٘كيٗ ظ٘سٌي ٔيوٙٙسٕٛٗٔ .الً ٔؿبفطاٖ پ٘ َٛمس  ٚأٛاَ اضظقٕٙس تطي ٘ؿجت ث ٝافطاز ثٔ ٛي زاض٘سِ ،صا ٕٔىٗ
اؾت ث ٝضاحتي ٞسف زؾتجطز يب حّٕ ٝافطاز ٘بقٙبؼ لطاض ثٍيطيس  .ثٚ ٝيػ ٜآٖ و ٝثٔٛي ٞبٙٔ ،بَك أٗ ٘ ٚبأٗ ضا
ٔي قٙبؾٙس ٖ .سْ آقٙبيي ثب افطاز ٔ ٚحيٍ يب ٔحسٚز ٜاي و ٝتطزز ٔي وٙيسُٕٔ ،ئٙبً احتٕبَ آؾيت پصيطي ضا
افعايف ٔي زٞس.
ٞ -4طٌع اظ ٔطزْ ضًٞشض زض ذيبثبٖ آزضؼ ٘پطؾيس  .ؾٗي وٙيس افؿط پّيؽ يب ٔؿئِٛي ضا پيسا وٙيس.
ثب ايٗ وبض يه فطز غطيج ٝضا اظ ٔمهس ذٛز ُّٕٔ ٔي وٙيس ٘ .مك ٝاي تٟيٕٛ٘ ٝز ٚ ٜاظ وؿب٘ي وٕه ثٍيطيس وٝ
احتٕبَ ثيف تطي زاضز ث ٝقٕب وٕه وٙس  .ثطاي ا٘تربة ثٟتطيٗ  ٚايٕٗ تطيٗ ٔؿيطٕٞ ،يك ٝاظ افطاز ْ ٚرٔ ٝخُ
ٔأٔٛضيٗ ضإٙٞبيي  ٚضا٘ٙسٌي  ٚيب افطازي و ٝقٙبؾبيي آٖ ٞب آؾبٖ اؾتٔ ،خُ ضا٘ٙسٌبٖ تبوؿئ ،غبظ ٜزاضٞب ... ٚ
ؾئٛاَ ٕ٘بييس  .زض ٔٛاضز ذبلٚ ،لتي فطز ُٕٔئٙي ضا ثطاي اذص ضإٙٞبيي ٘يبفتيس ،ؾٗي ٕ٘بييس زض پطؾف ذٛز
ٔمهس ٟ٘بيي ذٛز ضا ثيبٖ ٘ىٙيس ثّى ٝزض قٟطٞبي ثيٗ ضاٞي ثطاؾبؼ ٘مك ٝاي و ٝزض اذتيبض زاضيس ،آزضؼ ٘عزيه
تطيٗ قٟط ثٗسي ٔؿيط ذٛز ضا ثپطؾيس تب زيٍطاٖ اظ ٔمهس ٟ٘بيي قٕب ُّٕٔ ٍ٘طز٘س.
 -5زض ٔؿبفطتٞ ،طٌع اؾٙبز ذٛز ضا زضٞ ٖٚتُٞب رب ٍ٘صاضيس.
زض ٔؿبفطت ٞبي ثٚ ٝيػٔ ٜؿبفطت ٞبي ذبضد اظ وكٛض ؾٗي وٙيس ٞيچ ٌ ٝ٘ٛاؾٙبز ٔ ٚساضوي ثٕٞ ٝطا ٜذٛز ثٝ
زاذُ ٞتُٞب ٘جطيس  ٚزض نٛضت ٘يبظ ٞطٌع آٖٞب ضا زض زاذُ ٞتُ رب ٍ٘صاضيس .ظيطا افطاز غطيجٔ ٝي تٛا٘ٙس زض غيبة
قٕب ثب پٛقف ٘ٓبفت ث ٝزاذُ اَبقٞبي ٞتُ ضفت ٚ ٝث ٝاؾٙبز قٕب زؾتطؾي پيسا وٙٙس.

