
  نقش خدمات آتش نشانی 
  

آنها . نها نياز داشته باشيد به شما کمک کننددر صورتيکه شما بطور اورژانس به آاينجا هستند که تش نشانی  آماموران
  .  خودشان را حفظ کنندميکنند که ايمنی به مردم کمک  کردن از حوادث اورژانس با پيشگيریهمچنين 

  
 که آتش نشانی از جمله مواردی.   يورکشايرپاسخ می دهندبو در منطقه جننس  اورژاآنها به مجموعه زيادی از موارد

 ماشين و آتش  مثال آتش سوزی خانه ها، آتش سوزی–کمک حاضر می شوند عبارتند از انواع آتش سوزيها برای 
ردم ممکن  که در آنها مواد شيميائی و مواردی به محوادث مرتبطی و  خيابان تصادفهای–سوزی در سطلهای زباله 

  . کرده باشنداست گير 
  

 به سايت اينترنتی شما می توانيد با مراجعه. نشانی در منطقه جنوب يورکشاير وجود داردبيشتر از بيست مرکز آتش 
 uk.org.syfire.www: خودتان را پيدا کنيدمحل زير نزديکترين مرکز آتش نشانی به 

  
  صورت اورژانس چکار بايد کرد؟در 
  

خواست  زنگ زده و در999سرويس آتش نشانی داريد بايد به شماره  احتياج به ضطراری و ضروریااگر بطور 
  .  اين شماره مجانی استتماس با. سرويس آتش نشانی کنيد

  
 اين است که از  انجام دهيديد که اگر در ساختمانی هستيد که آتش گرفته است، اولين کاری که بابه خاطر داشته باشيد
ای بر. تش نشانی باشيد آرا گرفته و منتظر رسيدن ماموران 999 از ساختمان بمانيد و شماره نآنجا خارج شويد، بيرو

رج شويد، تلفنچی اگر نمی توانيد از ساختمان خا.  ارزشمندتان به داخل ساختمان برنگرديدبرداشتن وسايل شخصی و 
  .  راهنمائيهای الزم را خواهد کرد که چگونه خودتان را امن نگه داريدبه شمااداره آتش نشانی 

  
   را بايد دريافت کرد؟ چگونه توصيه های ايمنی

  
کشاير کوششهای بخش خدمات آتش نشانی و نجات منطقه جنوب يور، عالوه بر پاسخگوئی به موارد اضطراری

  . می دهده انجام پيشگيری از اين نوع حوادث در جامعمتنوعی در جهت 
  
تش نشانی  آماموران.  بطور رايگان بازرسی شود یرای نمونه، شما می توانيد درخواست کنيد خانه اتان به لحاظ ايمنب

تش وصل کرده و در رابطه با اينکه چگونه  می توانيد  دود و آزنگ خطر  بطور رايگانبه خانه شما آمده و برايتان 
  . دما را راهنمائی خواهند کرر آتش سوزی در خانه را  کاهش دهيد شخط

  
  :   خانه شما می توانيدسی ايمنی بازربرای درخواست کردن

  
ان ما به از ماموريکی . را بفرستيد)  FREE (  ام کتبی فرستاده و فقط کلمه رايگان پي87023به شماره      •    

  .  خانه را با شما بگذاردنگ خواهد زد که قرار بازرسی ايمنیشما ز
  

ان ما در مورد  زنگ بزنيد که  با يکی از مامورSYFR  01142532314اورژانس    به خط تلفنی •     
         اگر الزم باشد ما از بخش خدمات زبان استفاده خواهيم کرد که با .  خانه صحبت کنيددرخواست قرار بازرسی ايمنی
  . م زبان ديگری صحبت می کنند، حرف بزنيکسانی که بغير از انگليسی به

  
                            خانه  مراجعه کرده و فرم درخواست بازرسی ايمنیuk.gov.syfire.wwwنتی ما    به سايت اينتر•    

(Home Safety Check)  را پر کنيد  
  

  رهنمودهای ايمنی
 

  : ی می توانيد از آتش سوزی در امان بمانيدشما با بکارگيری اين رهنمودهای ساده ايمن
  
 يکبار در هفته  و– اطمينان حاصل کنيد که در خانه اتان حداقل يک زنگ خطر آتش سوزی کار گذاشته شده باشد    •

باطريهای آنرا در ش سوزی را پياده نکنيد و تقت زنگ خطر آهيچو.  باطريهايش کار می کنندآزمايش کنيد که 
  . نياوريد

  
         نيد کند و بعد از مصرف مواد الکلی سعی قابلمه و غذايتان باشهميشه چشمتان به . هنگام آشپزی مواظب باشيد    •  

         . کنيدآشپزی 
  



 هر وقت در خانه          . ر نگه داريد از تخت و مالفه دو تا جائی که می توانيدسيگارتان را. در تخت سيگار نکشيد   •   
  . ش کرده ايد مطمئن شويد که سيگار را کامال خاموهميشهسيگار می کشيد، 

  
 در اثر مصرف پريزود که  شروع می شای الکتريکی زمانی آتش سوزيهاغلب. پريزهای برق را زياد بار نکنيد   •  

  . پربار شديدا گرم شده باشد
  

ايل ديگر دور نگه داريد  و شمعها را هميشه شمعها را از پرده و مبل و وس.  هنگام استفاده از شمع دقت کنيد   •   
  . نگه داريدهم  اناز کور

 
  اطالعات بيشتر 

  
 که ما ات منطقه جنوب يورکشاير و عملياتیبرای دريافت اطالعات بيشتر در مورد بخش خدمات آتش نشانی و نج

  :  انجام می دهيم، می توانيد
  

   زنگ بزنيد و يا 01142727202به شماره تلفن  
  و يا   uk.org.syfire@commentsدرس   ما ايميل کنيد به اين آبه

  : به ما در آدرس زير مراجعه کنيد
197 Eyre  Street, Sheffield, S1 3FG 

 
 


