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مقدمه
درطول تاريخ، سوانح و حوادث يکی از عوامِل تهديدکنندٔه زندگی انسان ها بوده است، اّما به علت بيماری های 
واگير اولويت نداشت. با پيدايِش انقالب صنعتی و ورود صنعت و تکنولوژی۱ به زندگی انسان، گسترش ارتباطات، توسعٔه 
شهرنشينی، پيشرفت علوم بهداشتی و پزشکی، الگوها و شيوه های زيستی انسان دچار تحّول و دگرگونی عظيمی شده 
است. اين پديده از يک سو موجب کنترل بيماری های واگير و باال رفتن سطح اميد به زندگی و از سوی ديگر باعث شيوع 
و افزايش بيماری های غيرواگير، از جمله حوادث، شده است. سوانح وحوادث از بزرگ ترين مشکل های  دنيای امروز 

به شمار می آيد که عمدتاً سومين علّت مرگ و مير در همٔه سن ها و اّولين علت مرگ و مير زيِر ۴۰ سالگی است.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲/۰۰۰، روزانه بيش از ۱۶/۰۰۰ نفر و ساالنه بيش از ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
نفر به سبب سوانح و حوادث جان خود را از دست می دهند، يعنی بيش از مجموع تمامی بيماری های واگير. اين رقم 
در سال ۲۰۲۰ به ۸/۴ ميليون نفر خواهد رسيد. يکی از شايع ترين انواِع سوانح و حوادث، حوادث خانگی است. تقريباً 
نيمی از حوادث وخيم در خانه روی می دهد و بيش از همه، افراد مسن و خردسال از آن آسيب می بينند. افراد مسن بيشتر 

در معرض خطرند، در حالی که خردساالن بيشتر در معرض خطر سقوط و مسموميت با مواد سمی خانگی هستند.
مؤلف

دانش فنی   Technology ــ1
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واحد كار 1 

كانون هاى خطر در خانه و اصول 
پيشگيرى و ايمن سازى آن ها

واحد كار 1

كانون هاى خطر در خانه و اصول 
پيشگيرى و ايمن سازى آن ها 
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پيش آزمون واحد كار اول

۱ــ به چه داليلی خانه ها فاقد ايمنی اند؟
۲ــ حادثه را تعريف کنيد.

۳ــ سه نکتٔه ايمنی مربوط به مکان آشپزخانه را توضيح دهيد.
۴ــ آيا نصب کليد برق در نزديک ترين محل به در ورودی مناسب تر است يا در دورترين محل؟

۵  ــ آيا گذاشتن وسايِل سنگين روی بالکن ها مجاز است؟
۶  ــ حوض ها و استخرها چه خطری می تواند، برای اطفال داشته باشد؟

کاهش  را  آن ها  شکستن  خطر  مخصوص،  و  شفاف  پالستيکی  ورقه های  با  شيشه ها  سطح  پوشاندِن  آيا  ۷ــ 
می دهد؟

۸  ــ آيا کودکان می توانند از پله ها به جای محل بازی استفاده کنند؟
۹ــ چند خطر را که می تواند بر اثر رعايت نکردن نکته های ايمنی در حمام رخ دهد نام ببريد.

۱۰ــ آيا مجاز به نگه داری مواد آتش زا در انبار يا پارکينگ هستيد؟

هدف های رفتاری: انتظار می  رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1ــ كانون های خطر در خانه و اصول پيشگيری از  آن ها را بيان كند.

به كار  را  آن ها  به  مربوط  ايمنی  نكته های  و  ببرد  نام  را  آشپزخانه  محيط  با  مرتبط  خطرهای  2ــ 
بندد.

نكته های  و  دهد  شرح  را  راهرو  و  اتاق  در  ايمنی  نكته های  نكردن  رعايت  از  ناشی  خطرهای  ــ   3

ايمنی مربوط به آن ها را به كار بندد.

4ــ خطرهای پشت بام و بالكن را شرح دهد و نكته های ايمنی مربوط به آن ها را به كار بندد.

5   ــ خطرهای مرتبط با حياط و باغ را توضيح دهد و نكته های ايمنی مربوط به آن ها را به كار بندد.

6   ــ خطرهايی را كه شيشه های موجود در خانه می تواند ايجاد كند توضيح داده و نكته های ايمنی 

مربوط به آن هارا به كار بندد.

7ــ خطرهای مرتبط با پلكان را بيان كند و نكته های ايمنی مربوط به آن ها را به كار بندد.

8  ــ خطرهای موجود در حمام را نام ببرد و نكته های ايمنی مربوط به آن ها را به كار بندد.

9ــ نكته های ايمنی مربوط به پاركينگ را بيان كند.

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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۱ــ۱ــ تعريف حادثه
حادثه، واقعه يا رويداد برنامه ريزی نشده ای است که می تواند 
منجر به ايجاد آسيب شود و پيشرفت يا روند طبيعِی فعاليتی (کار) 
را مختل سازد و همواره بر اثر عمل يا اقدامی غيرايمن يا شرايطی 
وقوع  به  نوع  دو  اين  از  ترکيبی  يا  و  محيط)  ــ  (رفتار  غيرايمن 

می پيوندد.
حادثه سه ويژگی دارد؛

خسارت بار  ج)  بودن  ناخواسته  ب)  بودن  ناگهانی  الف) 
بودن

۲ــ۱ــ تقسيم بندی حوادث
حوادث را به طورکلی به سه گروه تقسيم می کنند؛

۱ــ حوادث غيرعمدی که شامِل حوادث خانگی، حوادث 

ترافيکی و محيط کارند مانند حوادث جاده و خيابان، سقوط از 
مسموميت ها،  خفگی ها،  شدگی ها،  غرق  سوختگی ها،  بلندی، 
نيش  گرفتگی،  گاز  آتش بازی،  از  ناشی  حوادث  گرفتگی ها،  برق 

حشرات، حملٔه جانوران و … .
آزار،  ديگرکشی،  خودکشی،  مانند  عمدی  حوادث  ۲ــ 

خشونت، تجاوز و … .
۳ــ حوادث يا باليای طبيعی مانند سيل، زلزله، آتشفشان، 

طوفان، بهمن و … .
در اين پودمان بحث ما دربارٔه حوادث خانگی و کانون های 

خطر در خانه و اصول ايمن سازی خانه است.

۳ــ۱ــ اصول کلی پيشگيری از حوادث
در اين جا به مهم ترين راهکارهای پيشگيری از حوادث و 

مقدمه
بسياری از مردم در پاسخ به اين سؤال كه امن ترين مكان به نظر شما كجاست، خانه را نام می برند. 

اما بسياری از خانه ها به داليل زير فاقد ايمنی الزم اند:
1ــ مردم در خانه غالبًا دقت الزم را برای حفاظت خود ندارند و به اصطالح با خيالی آسوده زمان 

را می گذرانند.
2ــ كودكان،  نوزادان و سالمندان چون توانايی كمتری دارند و به اصطالح آسيب پذيرترند، در 

خانه نياز بيشتری به حفاظت دارند.
موقعيِت  ديدن  با  حتی  الزم  آموزش های  نديدن  و  مطالعه  نداشتن  دليل  به  مردم  از  بسياری  3ــ 
خطرناك متوجه آن نمی شوند و به آسانی از كنار آن می گذرند. اين گونه افراد حتی با داشتن توانايی 

الزم هيچ گونه اقدامی نمی كنند.
عوامل محيطی مانند شرايط آب و هوايی و ويژگی های محيطی منزل يا محل كار از جمله ديگر 
برای  اقدام  و  بالقوه  خطرهای  شناسايی  با  حال  اين  با  می كند.  تهديد  را  سالمت  كه  است  خطرهايی 
پيشگيری از آن ها می توانيد به آسانی از خطرهايی كه در خانه يا محل كار يا حين مسافرت تهديدتان 

می كند اجتناب كنيد.
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اين که  بر  عالوه  شده  ارايه   اشاره می شود. راه کارهای  آسيب ها 
در پيشگيری از حوادث خانگی بسيار مؤثر است، از وقوع ساير 

حوادث نيز جلوگيری می کند.
۱ــ از بين بردن عامل خطرساز

۷ــ آگاه کردن فرد از خطر

۲ــ دور شدن از خطر از نظر زمانی و مکانی

۳ــ دور شدن از خطر به کمک حصار

۴ــ تغيير دادن کيفيت اصلی خطر

۵    ــ مجهز شدن به وسايل هنگام روبه رو شدن با خطر

۶     ــ آموزش و به کار بردن دستورالعمل

۸     ــ نظارت کردن

۹ــ حضور گروه نجات در محل حادثه

۱۰ــ معالجه و توانبخشی محل آسيب ديده
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۴ــ۱ــ کانون های خطر درمنزل
آشپزخانه:  به  مربوط  ايمنی  نکته های  ۱ــ۴ــ۱ــ 
بيشتر حوادثی که در خانه اتفاق می افتد با آشپزخانه و محل پخت وپز 
غذا در ارتباط است. از اين رو آشپزخانه يکی از خطرناک ترين 

جاهای خانه است.
نکته های ايمنی مربوط به آشپزخانه

 جای پخت و پز غذا را تا حد امکان از اتاق نشيمن جدا 
کنيد. استفاده از اتاق نشيمن و راهرو برای تهئه غذا سبب می شود 
که هنگاِم رفت و آمد، مخصوصاً بازی بّچه ها چراغ خوراک پزی 
و قابلمه و کتری آب جوش بيفتد و باعث سوختگی شديد يا حادثٔه 

ديگر شود.

نتوانند به آن  کودکان  کنيد تا  بقئه قسمت های اتاق يا راهرو جدا 
نزديک شوند.

       بيش تر بدانيد
پيشگيری از حوادث به داليل زير اهميت دارد:

سالگی  زير 40  مرگ و مير  علت  اولين  و  مختلف  سن های  در  مرگ و مير  علت  دومين  ايران  در  حوادث  1ــ 
است.

2ــ خسارت های مادی هنگفتی بر جامعه تحميل می كند.
3ــ جمعيت جوان را در برمی گيرد. قربانيان حوادث بر خالف ساير بيماری ها عمدتًا از گروه سنی فعال و 

مفيد جامعه اند.
4ــ راه های پيشگيری از آن آسان است.

باشيد،  داشته  مجزا  آشپزخانٔه  نمی توانيد  چنان چه   
شکل  به  يا  و  چوب  و  تخته  تّکه  چند  با  مثالً  طريقی  به  است  بهتر 
از  را   … و  اجاق  خوراک پزی،  چراغ  اطراف  ديگری  صحيح 

 آشپزخانه را هميشه تميز و مرتب نگاه داريد. کلئه وسايل 
آن را پس از استفاده سرجای خود بگذاريد.

 برای کف آشپزخانه از کف پوش مناسب استفاده کنيد، 
لغزيدن  خطر  آشپزخانه،  کف  بودن  لغزنده  و  ليز  صورت  در  زيرا 
وافتادن بسيار زياد خواهد بود و در شستن آن از موادی که موجب 

ليزخوردن می شود، استفاده نکنيد.
نکته های ايمنی مربوط به اجاق گاز

 اجاِق آشپزِی خانواده را بلند انتخاب کنيد و يا آتش روباز 
روی زمين درست کنيد، روی  آشپزی رابه جای اين که مستقيماً 

تل کوچک گلی بر پا کنيد.
 وسايل حرارتی و اجاق گاز را دور از پرده بگذاريد.

 اجاق آشپزی بايد با ديوار و قسمت های ديگر آشپزخانه 
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کمی فاصله  داشته باشد. (۱۵ــ۱۰ سانتی متر)

 در صورت امکان در قسمت جلوی اجاق گاز، ميله ای 
را با فاصلٔه ده سانتی متر به موازات اجاق نصب کنيد تا از تماس 

احتمالِی لباس هنگام آشپزی جلوگيری شود.
 در قسمِت باالی اجاق گاز حداقل به اندازٔه سطح اجاق 
گاز و به فاصلٔه مناسب محفظه ای به صورت کالهک متصل کنيد 
خارج  به  آن  سوخت  از  حاصل  گازهای  و  پز  و  پخت  بخار  که 

هدايت شود.
و  کولر  باد  يا  هوا  جريان  معرِض  در  نبايد  را  گاز  اجاق   

پنکه بگذاريد.
از  دور  مطمئن  محلی  و  محکم  پايه  روی  را  گاز  اجاق   
دسترس کودکان نصب کنيد و شير گاز را هنگاِم ترک آشپزخانه 
خطر  اجاق،  شير  با  کودک  بازی  صورت  در  چون  ببنديد،  حتماً 

نشت گاز در محيط وجود دارد.

 موقِع پخت و پز از سرريز شدن آب، شير و مواد غذايی 
جلوگيری کنيد چون باعث خاموش شدن اجاق گاز و انتشار گاز 

در فضا می شود.
نکته های ايمنی مربوط به وسايل آشپزخانه

زيرا  کنيد.  خريداری  را  استاندارد  زودپز  ديگ های   
ديگ های غيراستاندارد بسيار خطرناک اند و چنان چه نتوانند بخار 

را از خود خارج کنند، مثل بمب منفجر خواهند شد.
باشد تا از  الستيکی دوِر ديگ سالم  کنيد حلقٔه   دقت 
جلوگيری  آن  شدن  خاموش  و  گاز  اجاق  روی  غذا  رفتن  سر 

شود.

 دِر ديگ را در جای خود محکم کنيد و دقت کنيد سوپاپ 
آن کامالً تميز و سالم باشد.

 پس از پخت و پز بالفاصله دِر ديگ را باز نکنيد.
به طور  هواکش  پيستون  و  شود  سرد  ديگ  تا  کنيد  صبر 

خودکار پايين بيايد.
 از چرِخ گوشتی که گلويی بلند و تنگ دارد استفاده کنيد، 

زيرا خطر کمتری برای کودکان دارد.

ـ چه   وسايلی مثل آسياب،  چرخ گوشت، آب ميوه گيریـ 
برقی و چه دستی ــ را بايد در محلی مناسب و سطح اتکای کافی 
قرار  داد تا از سقوط آن ها جلوگيری شود. هنگام استفاده از اين 

وسايل بايد کودکان را از محل دور نگه داريد.
وسايل  در  مواد  بردن  فرو  برای  انگشتان  از  وقت  هيچ   

برقی (مانند گوشت در چرخ گوشت) استفاده نکنيد.
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 چنانچه وسيله ای که به کار می بريد برقی است، ــ بعد از 
استفاده ــ سيم آن را از برق بيرون بياوريد. چون اين گونه وسايل 
و  می کند  تحريک  شدت  به  را  کودکان  کنجکاوی  حس  معموالً 
احتمال روشن کردن اتفاقی و دست بردن کودک به داخل چرخ های 

گردانندٔه آن هاست.
روميزی  برقی  اجاق  يا  سماور  مانند  برقی  وسايل  سيم   
را بايد دور از دسترس کودکان نگاه داريد تا با کشيدن آن نتوانند 

سماور يا ظروف محتوی غذا را واژگون کنند.
قفسه های  و  کابينت ها  لباسشويی،  ماشين  يخچال،  در   

آشپزخانه بايد محکم و تا حد امکان قفل باشد.

 قابلمه، کتری و ساير ظروف و وسايل را ــ چه حاوی 
نباشند ــ بايد روی کابينت بلند و در  مواد جوشان باشند و چه 
جلوگيری  آن ها  سقوط  از  تا  بگذاريد  ديوار  به  چسبيده  انتهای 

شود.

 هنگاِم حمل قابلمه و ساير وسايل داغ از روی اجاق گاز 
از دستگيره های پارچه ای مناسب استفاده کنيد و قبل از  حتماً 

حمل، کودکان و ساير افراد را از مسير حمل خود دور کنيد.
و  وسايل  قفسه ها،  و  طبقه ها  در  وسايل  چيدن  هنگام   

قوطی های سنگين را در طبقات پايين و نزديک زمين بگذاريد.
 اشياء بُرنّده مثل کارد، چاقو، ساطور و … را در محلی 
آن ها  به  کودکان  کنيد  سعی  و  کنيد  آويزان  يا  گذاشته  مخصوص 

دسترسی نداشته باشند.
در  زا  آتش  وسايل  به  مربوط  ايمنی  های  نکته 

آشپزخانه
 نفت، چراغ های نفتی و کبريت ها را در دسترس کودکان 

نگذاريد.
 برای روشن کردن چراغ گاز و يا هر وسيلٔه گازسوز 
باز  را  گاز  شير  بعد  و  کنيد  روشن  را  کبريت  بايد  ابتدا  ديگر 

کنيد.
 چنانچه اجاق گاز فردار در آشپزخانه است، هنگام روشن 
کردن فر محافظ مناسب در اطراف آن بگذاريد تا از تماس کودک 

و احتماالً سوختگی او جلوگيری شود.
سعی  هرگز  گرفت،  آتش  اجاق  روی  شما  ماهيتابٔه  اگر   
نکنيد آن را از خانه خارج کنيد يا روی آن آب بريزيد. ابتدا  اجاق 
ماهيتابه  روی  خيس  حوله ای  يا  پارچه  سپس  و  کنيد  خاموش  را 

بيندازيد و صبر کنيد تا سرد و خاموش شود.
 هيچ گاه با در بغل داشتن کودک اقدام به خاموش کردن 

گاز نکنيد.
 وسايل حرارتی و اجاق ها را دور از پرده بگذاريد.
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 دقت کنيد هنگام آشپزی از پيش بند و لباس هايی استفاده 
کنيد که از جنس نايلون و … که به راحتی آتش می گيرند، نباشند.

نکته های ايمنی مربوط به مايعات داغ
 از روغن يا کرٔه در حال داغ شدن به شدت مراقبت کنيد. 
تـاؤه روغن يا کره را هيچ وقت لبـريز از روغن نکنيد. خيلی از 

آتش سوزی ها هنگام سرخ کردن خوراکی ها اتفاق می افتد.
کتری،  مانند:  جوش  حال  در  و  داغ  مايعات  ظروف   
بازی  و  آمد  و  رفت  مسير  در  را  ديگر  ظـرف  هر  يا  و  سماور 

 دستگيرٔه ظروف را هميشه به سمتی بگذاريد که کودکان 
قادر به گرفتن و واژگون کردن آن نباشند.

نکته های ايمنی مربوط به مسموميت ها
 برای پيشگيری از مسموميت غذايی، آشپزخانه را تميز 

نگه داريد.

نگذاريد. کودکان 

       بيش تر بدانيد
با اين كه آمار دقيقی در دست نيست، اما هر ساله هزاران نفر در خانه و خارج از آن مسموم می شوند. بر 
اثر اين مسموميت ها بسياری از مردم بستری شده، حتی خيلی از آنان جان خود را از دست می دهند. بيشتر 
مسموميت ها ناشی از مصرف داروها يا سموم دفع آفات است. سم ماده ای است كه از راه پوست، بينی و دهان 
وارد بدن شده و سالمت و تعادل بدن را بر هم می زند. مسموميت آسيب هايی است كه مواد سمی (غذاهای مانده 

و آلوده، استفادۀ نابجا از داروها و ساير مواد شيميايی) در دستگاه های مختلف بدن ايجاد می كند.

 غذا را کامالً بپزيد و غذاهای فاسدشدنی را در يخچال 
نگه داريد.

 مواد غذايی را در ظروف دربسته و بی منفذ بگذاريد و 
قبل از انقضای تاريخ مجاز آن ها را مصرف کنيد.

خود  اصلی  ظروف  در  را  خطرناک  شيميايی  مواد   
نگه داری کنيد. مثالً هرگز نفت يا سم علف کش را در شيشٔه نوشابه 

يا شربت نريزيد.
(وايتکس)،  سفيـدکننـده ها  نظـير  مـواّدی  نگـه داری  در 
(ساولـن)،  ضدعـفونی کـننده ها  (جوهـرنمـک)،  پـاک کننده هـا 
حشره کش ها، نفت، گازوئيل و مرگ موش بسيار دّقت کنيد و آن ها 

را در کنار مواد غذايی نگذاريد.
سفيدکننده،  مواد  (مثل  خطرناک  محصوالت  هيچ گاه   
سموم گياهی، پارافين، نفت يا حشره کش ها) را در داخل شيشه های 
معمولی نريزيد. ممکن است کودکان اين مواد را به اشتباه به جای 

آب بنوشند.
از  دور  دسترس و  از  خارج  را  سموم  داروها و  تمامی   
صندوق  يا  گنجه  در  را  سموم  و  داروها  بگذاريد.  کودکان  ديد 
مخصوص جا دهيد و آن را قفل کنيد يا اين که آن ها را در جای 

بلندی بگذاريد.
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 روی همٔه داروها و سموم را به دقت برچسب بزنيد تا به 
اشتباه به جای مواد خوراکی مصرف نشوند.

بيرون  برای  مخصوص  شيلنگ۱  و  پمپ  از  چنان چه   

کشيدن نفت از بشکه استفاده می کنيد حتماً پس از مصرف، شيلنگ 
و پمپ را از داخل بشکه بيرون آوريد.

 نفت و بنزين و تينر و موادی نظير آن را دور از دسترس 
کودکان نگه داری کنيد.

 چنان چه از تانکر و يا بشکٔه شيردار برای نگه داری نفت 
استفاده می کنيد بايد دارای قفل باشد.

 

داروها بسيار خطرناک اند. زيرا کودکان خردسال، اغلب، قرص ها را به اشتباه به جا شيريني مي خورند.

فعاليت  عملی 1

را  خانه  در  سموم  از  مجموعه ا  گروه  هر  شوند.  تقسيم  نفر   ۵ گروه ها  به  هنرآموز  راهنمايي  با  هنرجويان 
گازوئيل،  نفت،  حشره کش ها،  ضدعفوني کننده،  مواد  گياهي،  سموم  داروها،  شامل  مي تواند  سموم  اين  کند.  گردآور 
مرگ موش و … باشند. سپس هر گروه در کنار نام هر يک از سموم، مهم ترين خطرهايي که برا انسان ايجاد مي کند و 

هم چنين راه ها جلوگير از مسموميت با آن ها را بنويسد و در کالس ارايه دهد.

نکته های ايمنی مربوط به هواکش آشپزخانه
و  سرويس  به موقع  آشپزخانه  هواکش  باشيد  مراقب   

آن   پروانٔه  اصطکاک  از  حاصل  گرمای  زيرا  شود.  نگه داری 
خطرساز است.

۱ــ واژه ای آلمانی است و معادل فارسی آن لولٔه الستيکی است.

توجه  
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فعاليت  عملی 2

در  را  يک  هر  خطرها  از  پيشگير  راه ها  و  کند  فهرست  را  خود  منزل  آشپزخانة  خطرزا  عوامل  هنرجو  هر 
مقابل آن بنويسد. سپس نتيجة بررسي خود را در کالس ارايه دهد. به ساير هنرجويان فرصت داده شود تا نظر خود 

را اعالم کنند.

۲ــ۴ــ۱ــ نکته های ايمنی مربوط به اتاق و راهرو: 
آيا می دانيد در اتاقی که محل استراحت و دور هم نشستن است، 
چه اتفاق های خطرناکی ممکن است رخ دهد؟ همان طور که در اتاق 
نشسته ايد به دوروبر خود نگاه کنيد. به وسايل و حوادث خطرناکی 

که ممکن است در پيرامون شما رخ دهد، بينديشيد.
نکته های زير را در اتاق و راهرو رعايت کنيد:

 کف خانه را از نظر شيشه های شکسته و ناخن تميز نگه 
داريد. ناخن ها و تراشه های چوب را که ممکن است به دست و پا 

فرو بروند، دور بريزيد.
کف اتاق ها را طوری فرش کنيد که لبه های آن به پا گير نکند. 
پتو يا روفرشی که روی فرش پهن می شود، به سبب جمع شدگی لبه ها، 

احتمال ليز خوردن و گير کردن به پا را افزايش می دهد.
سيگار  از  پس  حتماً  کنيد  توصيه  سيگاری  افراد  به   
کشيدن، سيگار و کبريت خود را کامالً خاموش کنند. (سفارش 

کنيد دست کم در محيط خانه سيگار نکشند)
 اشيای خطرناک و تيز مانند چاقو، قيچی، ميخ، سوزن، 
کودکان  دسترس  از  دور  را  پنکه  و  سماور  اتو،  خياطی،  چرخ 
بگذاريد و چنان چه کودکی آن ها را برداشت، با احتياط کامل از 

او پس بگيريد.

ورودی  در  به  محل  نزديک ترين  در  را  اتاق  برق  کليد   
نصب کنيد تا مجبور نشويد برای روشن کردن المپ در تاريکی 

راه برويد.
 سيِم وسايل برقی مثل تلويزيون و راديو را از کنار ديوار 

رد کنيد تا در مسير عبور و مرور نباشد.
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بر  زيرا  نکنيد،  اتاق ها رد  فرش  زير  برق را از  سيم های   
اثر گذر زمان ساييده شده، روکش آن از بين می رود و موجب برق 

گرفتگی می شود.

و  بام  پشت  به  مربوط  ايمنی  نکته های  ۳ــ۴ــ۱ــ 
بالکن: تصور کنيد که در يک شب گرم تابستانی باالی پشت بام 

نشسته يا در حال استراحت هستيد.
آن  تمام  ايمنی  نکته های  نکردن  رعايت  اثر  بر  می دانيد  آيا 

لحظات زيبا می تواند به لحظه های تلخ و ناگوار تبديل شود؟
نکته های زير را در پشت بام و بالکن رعايت کنيد: 

 به منظور جلوگيری از سقوط و جراحات ناشی از آن، 
برای پنجره، بالکن، راه پله و پشت بام، نرده و حفاظ محکم نصب 
کنيد. فاصلٔه بين ميله ها طوری باشد که کودک نتواند سر يا بدن 

خود را از الی آن ها بگذراند.

 در جاهايی که پنجره هست، بسيار مراقب باشيد. ممکن 
است بر اثر بی دقتی از آن ها سقوط کرده و با شکستِن شيشٔه پنجره 

دچار بريدگی شويد. 

 ورودی بالکن ها و پشت بام ها بايد در داشته باشد و برای 
حفاظت بيشتر ترجيحاً آن ها را قفل کنيد تا کودکان نتوانند به راحتی 

وارد آن مکان ها شوند.
 بالکن ها را با گذاشتن وسايِل سنگين روی آن، سنگين 

نکنيد. 
ارتفاعات         در  يکديگر  هل دادن  و  بازی  شوخی،  از   
پرهيز  جّدًا  تيز  لبه های  و  نرده ها  پلّکان،  کنار   ،(… و  بام  (پشت 

کنيد. 
 هرگز در باال رفتن يا پايين  آمدن از پلّه ها عجله نکنيد و 

جلوی پای خود را نگاه کنيد. 
 کودکان خردسال را از باال رفتن به محل های بدون حفاظ 

منع کنيد. 

ـ ۴ــ۱ــ نکته های ايمنی مربوط به حياط و باغ:  ۴ ـ
يا  استخـرها  است،  حياط  يا  باغ  در  که  خطـرهايی  بيشتـريِن 
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حوض ها، گياهان و مواد شيميايی، وسايل باغبانی، منقل کباب پزی 

و وسايل بازی است. 
نکته های ايمنی مربوط به حوض، استخر و چاه آب

خردساالن  برای  است  ممکن  استخرها  و  حوض ها   
خطرناک باشد، زيرا احتمال دارد آن ها حتی در آب های کم عمق هم 
غرق شوند. هنگامی که کودکان در اطراف حوض ها بازی می کنند، 

دقت کنيد و بر آن ها نظارت داشته باشيد.

 عمق حوض ها نبايد از ۳۰ سانتی متر بيشتر باشد و اطراف 
آن بهتر است نرده يا حفاظ نصب شود. 

 با وجود استخر در خانه بهتر است محيط استخر با در، 
از ساير قسمت های حياط جدا شود تا کودکان نتوانند بدون نظارت 
طنابی  کمک  به  را  آن  عمق  کم  قسمت  شوند.  آن  وارد  بزرگتر ها 

ضخيم از قسمت عميق جدا کنيد. 
 روی آب حوض يا استخر را با توری های مخصوص 
پيشگيری  آب  در  کودکان  غرق شدگی  خطر  از  تا  بپوشانيد 

شود. 

 سيِم برِق چراغ های داخل حوض آب و پايه های آن را 
از نظر سالمت و استحکام کنترل کنيد پوسيده نباشد زيرا ممکن 
است کودکان هنگام بازی به آن ضربه بزنند و حادثه بيافرينند. 

 اگر در منزل، چاه آب هست اطراف دهانٔه چاه را با ۶۰ 
سانتی متر باال بياوريد و روی آن درپوشی نصب کنيد که بشود آن 

را قفل کرد. 
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نکته های ايمنی مربوط به سمپاشی گياهان
 اگر برای سمپاشی از مواد شيميايی استفاده می کنيد آن ها 

را در انبار يا گنجه نگه داريد. 
روش های  از  می توانيد  سمی   مواد  از  استفاده  جای  به   
ايمن تر، مثل درآوردن علف های هرز با دست يا از حشره کش های 

بدون مواِد شيميايی استفاده کنيد. 
و  بپوشانيد  خوب  را  خود  پای  و  دست  باغبانی  هنگام   
از مواِد دفع حشرات بر روی پوست خود استفاده کنيد زيرا زهر 
حساسيتی  واکنش های  است  ممکن  پشه  و  زنبور  مثل  حشراتی 

به وجود آورد. 

فعاليت  عملی 3

محيط  در  که  را  خطرهايي  گروه  هر  اعضا  شوند.  تقسيم  نفر   ۵ گروه ها  به  هنرآموز  راهنمايي  با  هنرجويان، 
حياط و باغ ممکن است اتفاق افتد بيان کند. 

يکي از اعضا گروه نظرها را يادداشت کند. موارد ارايه شده را طبقه بند و نکته ها مشابه را حذف کند. سپس 
نمايندة  هرگروه جمع بند بحث را در کالس ارايه کند و به پرسش ها همکالسي ها خود پاسخ گويد. 

شيشه های  به  مربوط  ايمنی  نکته های  ـ  ۱ــ  ۵   ــ۴ ـ
خانه:

اثر  بر  يا  و  شکسته  بطری  اثر  بر  است  ممکن  بريدگی،   
برخورد کودک با در و پنجره ی شيشه ای يا با اشيای تيز و بُرنّده 
بزرگ  شيشه های  شکستن  از  که  شيشه هايی  خرده  بيفتد.  اتفاق 

ايجاد می شود بسيار تيز و مثل خنجر برنده و خطرناک است. 

 

کودکان خردسال و نوپا از آن جا که هنوز درست راه رفتن را ياد نگرفته اند خيلي راحت بر رو شيشه ها 
و ديگر چيزها برنده مي افتند و دچار سانحه مي شوند. 

 در بعضی خانه ها درها و پنجره هايی بزرگ هست که در 
قسمت پايين آن نيز شيشه نصب شده است. چنان  چه شما نيز از 

نشکن  شيشٔه  با  را  شيشه ها  داريد  منزل  در  پنجره  و  در  نوع  اين 
عوض کنيد. اين نوع شيشه ها از اليه های سخت ساخته شده و 

توجه  
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ساختمان آن ها رشته های فلزی به کار رفته است که باعث  يا در 

می شود از شيشه های معمولی ايمن تر باشد. 
با  شيشه ها  سطح  پوشاندن  کرد  می توان  که  ديگری  کار   
پالستيک شفاف و مخصوص است که خطر شکستن  ورقه های 

آن ها را کاهش می دهد. 

 شيشه هاِی در معرِض خطر را با نوار چسب های رنگی 
مشخص کنيد تا کودک به آن ها برخورد نکند. 

 شيشه های پايينی در و پنجره را در آوريد و به جای آن 
تخته نصب کنيد. 

 

شيشه ها مات، رنگي و نقش و نگار دار و شيشه ها برجسته ايمني کمتر دارند. 

ـ ۱ــ نکته های ايمنی مربوط به پلکان:  ۶ ــ۴ ـ
اين اتفاق   پلّه ها شايع ترين محل زمين خوردنند. معموالً 
شود  تصور  اشتباه  به  است  ممکن  که  جايی  می افتد،  آخر  پلٔه  در 
پلّه ها تمام شده است. بنابراين توصيه می شود، لبٔه پلّٔه اول و آخر 
با چسباندن نوار رنگی يا با رنگ کردن مشخص شود تا انتهای پله 

بهتر ديده شود. 
 هنگام باال و پايين رفتن از پلّکان، حتماً چراغ راه پله و 

پاگرد را روشن کنيد تا نور برای عبور کافی باشد. 
 نصب نرده در کنار پلّه ها ضروری است. اگر نصب نرده 
ديوار  روی  بر  مناسب  فاصله ای  با  محکم  ميله ای  ندارد  امکان 

آن را مرمت کنيد. 
 چنانچه روی پلّه ها با فرش يا موکت پوشانده شده است 
بايد کف پوش پله با گيره های مخصوص به پله ثابت شود و  حتماً 

مراقب باشيد که چين    نخورد و کشيده نشود. 
 هيچ گونه وسيلٔه اضافی روی پلّه ها نگذاريد. 
 پلّه ها بايد هميشه از مواد لغزنده دور باشند. 

بازی  برای  جايی  به  را  پلّه ها  ندهيد  اجازه  کودکان  به   
تبديل کنند. 

۷ ــ۴ ــ۱ ــ نکته های ايمنی مربوط به حمام: حمام يکی 
از مکان های پر خطر است و عدم رعايت نکته های ايمنی می تواند 
منجر به حوادث ناگواری در حمام شود. به نظر شما چه حوادثی 

در حمام می تواند رخ دهد؟ 
 حمام به سبِب خيس بودن کف آن يکی از محل های پرخطِر 
زمين خوردن است. بنابراين از کف پوش پالستيکی مخصوصی که 

از ليز خوردن جلوگيری می کند استفاده کنيد. 
ليز  آن  کف  که  کنيد  استفاده  حمام  برای  دم پايی هايی  از   

نباشد. مثل دمپايی پالستيکی (عدم استفاده از دمپايی ابری) 
 در حمام به  خصوص زمانی که وان حمام پر از آب است از 
وسايل برقی مانند سشوار، ماشين ريش تراش، بخاری و آب گرمکن 

استفاده نکنيد زيرا خطر برق گرفتگی دارد. 
 از بخاری يا آب گرمکن گازی نيز در حمام استفاده نکنيد 

زيرا خطر گاز گرفتگی دارد.
نصب شود. 

 پلّه ها را به طور مداوم بازديد و هرگونه لقی يا شکستگی 
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است  بهتر  هست  اگر  باشد،  حمام  داخل  نبايد  برق  پريز   

درپوش داشته باشد. 
 سيم کشی برق حمام بايد تو کار باشد. از گذاشتن کليد 

در داخل حمام خودداری کنيد. 
 المپ حمام حتماً بايد دارای حباب باشد. 

 نوزادان و کودکان خردسال را حتی يک لحظه هم در 
حمام يا لگن آب تنها نگذاريد. 

 اگر به عللی مثل زنگ تلفن يا زنگ در منزل مجبور به 
ترک حمام هستيد کودک را نيز همراه خود ببريد. 

 هنگام استحمام اجازه ندهيد کودکان شير آب را باز کنند 
زيرا احتمال دارد با باز کردن آب داغ دچار سوختگی شوند. 

 مواد شوينده و ضد عفونی کننده (سفيد کننده ها و …) را 
در حمام نگه داری نکنيد. 

 اجسام تيز (تيغ و …) را در جای بلندی در حمام نگه 
داريد. 

۸ ــ۴ ــ۱ ــ نکته های ايمنی مربوط به پارکينگ: 
نگه  پارکينگ  يا  انبار  در  را  رنگ  مثل  آتش زا  مواد   

نداريد.
 هيچ گاه ماشين هايی را که بنزين سوزند در پارکينگ های 

دربسته روشن نگذاريد. 

مجموعشهریروستايی         نوع حادثه
درصدتعدادتعدادتعداد

۷۵۷۳۷۲۵۰۵۵۱۰۰۷۹۲۳۷/۲سوختگی
۴۴۳۱۰۳۵۴۶۰/۲غرق شدگی
۷۷۳۴۱۲۶۴۳۲۰۳۷۷۷/۵سقوط

۱۰۶۷۲۲۸۵۳۳۵۲۱/۲جسم خارجی
۱۰۰۸۰۹۵۹۰۱۹۶۷۰۷/۳زمين خوردن
۲۴۹۸۱۲۸۱۴۱۵۳۱۲۵/۶مسموميت

۴۷۷۳۸۲۵۸۰۴۷۳۵۴۲۲۷/۲تماس با جسم تيز
۸۶۰۸۲۰۷۹۰۲۹۳۹۸۱۰/۸ضربه

۳۱۶۹۴۹۵۶۸۱۲۵۳ساير موارد
۱۵۷۰۷۴۱۱۴۰۴۰۲۷۱۱۱۴۱۰۰مجموع

 جدول مصدومان حوادث خانگی برحسب نوع و منطقۀ حادثه (سال ۱۳۸۲)

فعاليت  عملی 4

هنرآموز در آغاز هنرجويان را به گروه ها ۵ نفر تقسيم کند. هرگروه انواع حادثه را به ترتيب شيوع،  طبقه بند 
و اختالف آن ها را در شهر و روستا تعيين کند. سپس پيشنهادهايي برا جلوگير از بروز هر نوع حادثه در کالس ارايه 

دهد. 
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چکيده
كانون هاى خطر در منزل شامل آشپزخانه، اتاق و راهرو، پشت بام و بالكن، حياط و باغ، شيشه ها، پلكان، 
حمام و پاركينگ است. چنان  چه نكته هاى ايمنى در اين محل ها رعايت نشود، مى تواند زنگ خطر و تهديدى 
براى سالمت باشد. بنابراين الزم است تمام خطرهايى را كه در محيط خانه مى تواند رخ دهد و نيز راه هاى 

جلوگيرى از بروز آن ها را بشناسيد. 

  آزمون پايانى نظرى واحد كار اول
1ــ ميله اى كه در قسمت جلوى اجاق گاز براى جلوگيرى از تماس احتمالى لباس هنگام آشپزى 

استفاده مى شود، چند سانتى متر بايد با اجاق گاز فاصله داشته باشد؟ 
د) 15 ج) 12  ب) 10  الف) 5 

2 ــ گلويِى استاندارد چرخ گوشت چگونه است؟ 
د) كوتاه و تنگ ج) بلند و گشاد  ب) كوتاه و گشاد  الف) بلند و تنگ 

3 ــ هنگام چيدن وسايل در طبقه ها و قفسه ها، وسايل و قوطى هاى سنگين را در كدام طبقه بايد 
گذاشت؟ 

د) فرقى ندارد ج) پايينى و نزديك زمين  ب) ميانى  الف) بااليى  
4 ــ كدام يك از جمله هاى زير در پيشگيرى از مسموميت غذايى صحيح است؟ 

الف) براى پيشگيرى از مسموميت غذايى، آشپزخانه را تميز نگاه داريد. 
ب) غذا را كامالً بپزيد.

چ) غذاهاى فاسد شدنى را در يخچال نگه داريد. 
د) هر سه مورد صحيح است. 

5   ــ كدام يك از جمله هاى زير غلط است؟ 
الف) كليد برق اتاق را در نزديك ترين محل به در ورودى نصب كنيد. 

ب) سيم وسايل برقى را از كنار ديوار اتاق رد نكنيد. 
ج) سيم هاى برق را از زير فرش كف اتاق ها رد نكنيد. 

د) افراد سيگارى پس از سيگار كشيدن، حتماً سيگار و كبريت خود را خاموش كنند. 
6   ــ حداكثر عمق حوض چند سانتى متر بايد باشد؟ 

د) 30 ج) 25  ب) 20  الف) 15  
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7 ــ شايع ترين محل زمين خوردن در خانه كجا است؟ 
د) حمام ج) اتاق  ب) حياط  الف) پله ها  

8   ــ كدام يك از جمله هاى زير صحيح است؟ 
الف) كف پوش مناسب براى كف حمام، كف پوش پالستيكى است. 

ب) دم پايى مناسب براى حمام، دم پايى پالستيكى است. 
ج) سيم كشى برق حمام بايد تو كار باشد. 

د) هر سه مورد صحيح است. 

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول
تهية گزارش در خصوص حوادث خانگى: 

ــ در آغاز هر هنرجو فهرست و نمودار جداگانه اى از حوادث داخل منزل خود را تهيه كند، 
مانند حوادث رخ داده در آشپزخانه، اتاق و … 

ــ در مرحلة بعد تعيين كند كدام يك از حوادث ذكر شده شايع تر است. 
ــ سپس علت وقوع آن ها را پيدا و روش جلوگيرى از وقوع آن ها را بيان كند.


