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پيش آزمون واحد كار دوم

۱ ــ آيا عبور دادن سيم های برق از زير فرش مناسب تر است يا از روی آن؟ 
۲ ــ اگر مجبور به نصب پريز در ارتفاع کم شويد، چه اقدامی بايد انجام دهيد؟ 

۳ ــ آيا برای تعمير سيم های برق وسايِل خانگی، مجاز به استفاده از چسب نواری هستيد؟ 
۴ ــ فتيلٔه وسايل نفت سوز بايد چگونه باشد؟ 

۵    ــ اگر وسايل نفت سوز بر اثر جريان هوا خاموش شود، چه اقدامی انجام می دهيد؟ 
۶ ــ چنان چه نفت در کورٔه آبگرمکن نفتی جمع شده باشد قبل از خارج کردن نفت اضافی، آيا مجاز به روشن کردن 

دستگاه هستيد؟ 

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

1 ــ اصول استاندارد سيم كشی را بيان كند. 

2 ــ نكته های ايمنی مربوط به پريز و كليد برق را توضيح دهد.

3  ــ نكته های ايمنی مربوط به وسايل برقی ر ابيان كند و به كار بندد. 

4 ــ نكته های ايمنی مربوط به وسايل نفت سوز را شرح دهد و به  كار بندد. 

5  ــ نكته های ايمنی مربوط به آبگرمكن را توضيح دهد و به كار بندد. 

6 ــ خطرهايی را كه وسايل گاز سوز خانه می تواند ايجاد كند، توضيح داده، نكته های ايمنی مربوط 
به آن ها را به كار بندد. 

7 ــ اقدام ايمنی را هنگام نشت گاز شرح دهد. 

8  ــ اقدام ايمنی را در آتش سوزی ناشی از نشت گاز توضيح دهد. 

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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توجه  

۱ــ۲ ــ اصول ايمنی کار با وسايل برقی
بر اثر بی دقتِی افراد در نحوهٔ صحيح استفاده از وسايل برقی 
و رعايت  نکردن توصيه های ايمنی ممکن است برق گرفتگی اتفاق 
بيفتد. اين حادثه ممکن است باعث آسيب هايی مانند ايست قلبی، 
ايست تنفسی، شکستگی استخوان ها، قطع نخاع بر اثر پرت شدن 

به اطراف، سوختگی عميق و حتی مرگ شود. 
ـ نکته های ايمنی مربوط به رعايت اصول  ۱ ــ۱ ــ۲ـ 

استاندارد سيم کشی: 
 دقت کنيد هنگاِم سيم کشی ساختمان، حالت استاندارد 
شود،  رعايت  کامل  به طور  سيم کشی  عمودی  و  افقی  مسيرهای 
زيرا ممکن است افراد خانواده برای نصِب تابلو، ساعت ديواری 
و … به ديوار ميخ بزنند. رعايت نکردن استانداردهای الزم و مطلع 
موجب  و  می کند  قطع  را  برق  برق،  سيم های  مسير  از  آنان  نبودن 

برق گرفتگی می شود. 
بر  زيرا  نکنيد،  رد  اتاق ها  فرش  زير  از  را  برق  سيم های   
موجب  و  می رود  بين  از  آن  روکش  شده،  ساييده  زمان  گذر  اثر 

برق گرفتگی می شود. 
 سيم های دستگاه های برقی را در مسير برخورد با اجسام 

 در اسرع وقت، پس از قطع برق از کنتور اصلی، کليد و 
پريزهای شکسته را تعويض کنيد. 

 از يک پريز برق بار اضافی نگيريد زيرا خطر آتش سوزی 
دارد.

 به کودکان بياموزيد که نبايد کليد برق را بی سبب خاموش 
و روشن کنند. 

مقدمه
هر اكتشاف، اختراع و پيشرفت فناوری، همان گونه كه زندگی بشر را آسان می كند، خطرهايی نيز 
ممكن است در برداشته باشد. كشِف گاز و اختراع برق، نيز مشمول قانون فوق می باشد. هم نفع دارد 

و هم ضرر. بايد تالش كنيد تا منافع آن نصيب شما شود. 

داغ مثل بخاری قرار ندهيد. 
کليد  و  پريز  به  مربوط  ايمنی  نکته های  ۲ ــ۱ ــ۲ ــ 

برق:
 پريز و کليدهای برق را در ارتفاِع ۱۵۰ سانتی متری از کف 

ساختمان نصب کنيد تا از دسترس کودکان دور باشد. 

 

با خارج کردن دو شاخة  وسايل برقي از پريز برق، عالوه بر طوالني شدن عمرِ مفيد آن ها، از بروز حادثه ا 
مانند گير کردن دست کودک در چرخ گوشت و برق گرفتگي جلوگير مي شود. 
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دست  برق  پريز های  و  کليد  به  خيس  دست های  با  هرگز   
نزنيد. 

 پريز های سيار برق را در جايی که احتمال ريخته شدن 
آب بر روی آن ها می رود نگذاريد. بهتر است اين پريزها به حالت 

آويزان قرار گيرند. 
 چنان  چه پريزها از قبل در ارتفاع کم  هستند آن ها را با 

پريز های جديد ويژٔه ايمنی کودکان تعويض کنيد. 

درپوش  يا  محافظ  کم  ارتفاع  در  پريزهای  تمام  روی   
بگذاريد. 

 

نصب درپوش پالستيکي رو پريز بي استفاده مانع مي شود که کودک جسم رسانا برق، مانند ميخ، سيم 
و … را داخل پريز کرده، دچار برق گرفتگي شود. 

۳ ــ۱ ــ۲ ــ نکته های ايمنی مربوط به وسايل برقی:
 وسايل برقِی تازه تعمير را از نظِر داشتن اتصالی و برق 

در بدنه بررسی کنيد. 
 تمام سيم های وسايل برقی را هر چند وقت يک بار بررسی 

کنيد تا از سالم بودن آن ها مطمئن شويد. 

 

استفاده  حين  در  برق گرفتگي  موجب  و  برود  بين  از  است  ممکن  مختلف  علل  به  برق  سيم ها  روکش 
شود. 

نايلون و پارچه خودداری کنيد.  از تعميِر سيم های برقی وسايل خانگی با چسب نواری يا 

 

 کودکان کنجکاو ممکن است در حين روشن بودن وسايل برقي، لنت۱ سيم را بکنند. بنابراين به محض 
خراب شدن روکش سيم ها برق، آن ها را تعويض کنيد اما روکش را تعمير نکنيد.

۱ ــ لنت واژه ای روسی است (Lenta) . نواری چسبان است که بر دو سر سيم که برهم نهاده و پيوسته باشند می پيچند. 

توجه  

توجه  

توجه  
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 از بازرسِی وسايل برقی و پريزها همراِه کودکان بپرهيزيد. 

فاصله از ديوار قرار دهيد.(طبق بروشور کارخانٔه سازنده) 
و  ساختمان  (سيم کشی  برق  سيم های  همهٔ   کنيد  دّقت   

سيم های وسايل برقی) روکش عايق داشته باشند. 

 

بيشترِ خطرها برق گرفتگي و آسيب ها کودکان ناشي از اشتباه پدرها و مادرها است. 

هستيد)،  متخصص  (چنان  چه  برقی  وسايِل  تعميِر  برای   
بايد ابتدا برق را قطع و سپس اقدام کنيد. 

 موتور بعضی از وسايل برقی مثل يخچال و رايانه بايد به 
کمک هوای اطراف خنک شود. آن ها را در جاهای مناسب و با 

فعاليت  عملی 1

شوند.  تقسيم  نفر   ۵ گروه ها  به  هنرجويان  ابتدا  برقي:  وسايل  از  ناشي  خطرها  از  ديوار  روزنامة   تهية 
سپس هر گروه در مورد يکي از انواع خطرها ناشي از برق در منزل تحقيق کنند و در مقابل هر خطر راه جلوگير از آن 

را نيز توضيح دهد. هرگروه مي تواند در صورت امکان از عکس يا نقاشي هم استفاده کند. 

۲ ــ۲ ــ اصول ايمنی وسايل گرمازا 
آرامش اند،  و  آسايش  باعث  گرمازا  وسايل  که  همان گونه 

رعايت نکردِن نکته های ايمنی بسيار خطرناک خواهد بود. 
وسايل  به  مربوط  ايمنی  های  نکته  ــ   ۲ ــ  ۲ ــ  ۱

نفت سوز:
تا  باشد  سالم  بايد  گرمازا  وسايل  و  بخاری ها  دودکش   
نشود  منزل  وارد  گرمازا  وسايل  سوخت  از  ناشی  سّمِی  گازهای 

زيرا باعث مسموميت و خفگی می شود. 

 بهتر است درز پنجره يا در را دايماً کمی باز نگه داريد. 
به خصوص برای وسايل نفت سوزی مانند عالءالدين که دودکش 

ندارد. 
 بعد از روشن کردن وسايل نفت سوز فتيله دار مرتباً فتيلٔه 
آن را بازديد کنيد تا شعله خيلی باال نرود و دود و کربن منوکسيد 

زياد توليد نکند. 

توجه  
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 بخاری های فتيله دار مانند عالء الدين بايد همواره با نور 
آبی بسوزد. رنگ زرد نشانٔه سوخت ناقص است که هوا را آلوده 

می کند و احتمال خفگی وجود دارد. 
 از قراردادن بخاری و وسايل نفت سوز در مسير رفت و 

آمد خودداری کنيد. 

 هنگامی که بخاری يا چراغ نفتی روشن است از ريختن 
و  شدن  شعله ور  خطر  زيرا  کنيد،  خودداری  آن  مخزن  در  نفت 

انفجار دارد. 

 ۲ مخزن نفت وسايل نفت سوز فتيله ای 
را پر از نفت کرد. نبايد بيشتر از  ۳ــــ

از  ناشی  رسوب  کنيد  بازديد  دايماً  را  نفت سوز  وسايل   
اشتعال نفت و دوده ها را با برِس فلزی پاک کنيد. 

 مراقب باشيد لوله و دودکش همواره تميز باشد زيرا دوده ها 
به جدار داخلی لوله می چسبد که قابل اشتعال است. 

 از بخاری و اجاق هايی استفاده کنيد که سطح خارجی 
آن ها با الئه عايق يا حفاظ ايمنی پوشيده شده باشد. 

اشتعال  قابل  مواد  نفت سوز  وسايل  اطراِف  کنيد  دقت   
شير  کودکان،  تا  بگذاريد  حفاظ  بخاری  اطراف  ترجيحاً  و  نباشد 

منبع را دستکاری نکنند.
هوا،  جريان  اثر  بر  نفت سوز  وسيلٔه  خاموش  شدن  در   
بالفاصله نبايد به آن ها کبريت زد زيرا مقدار زيادی بخار نفت در 
نزديک کردن شعلٔه کبريت خطر  محوطٔه داخل جمع می شود و با 

اشتعال دارد. 
 هنگام خارج شدن از منزل تمام منابِع حرارتی نفت سوز 

را خاموش کنيد. 
 در آتش گرفتن بخاری از آب استفاده نکنيد. فورًا پتو يا 
لحافی را خيس کنيد و روی آن را بپوشانيد تا باعث نرسيدن هوا 
به آتش شود. در صورت امکان وسيلٔه نفتی آتش گرفته را به محل 
ديگری منتقل کنيد و فقط اطراف آن را از مواد قابل اشتعال خالی 

کنيد تا کم کم خاموش شود. 
۲ ــ۲ ــ۲ ــ نکته های ايمنی مربوط به آبگرمکن:

 آبگرمکن را از نظر سالمت سوپاپ و سيستم اتوماتيک 
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توجه  

سيستِم  چنان  چه  زيرا  کنيد  کنترل   … و  حرارت  درجٔه  کنترل 
اتوماتيک کنترل حرارت خوب کار نکند، سوخت را قطع نمی کند. 
در نتيجه درجٔه حرارت آب باال می رود. زمانی که آب به جوش آمد، 
بخار آب فشار زيادی در داخل آبگرمکن ايجاد می کند. در اين 

حالت احتمال انفجار دارد. 
باشد  شده  جمع  نفتی  آبگرمکن  کورٔه  در  نفت  چنان  چه   
کنيد.  روشن  را  دستگاه  سپس  خارج،  را  اضافی  نفت  بايد  ابتدا 
ظرف  يک  و  الستيکی  لولٔه  از  اضافی  نفت  خارج کردن  برای 

استفاده کنيد. 
وسايل  به  مربوط  ايمنی  های  نکته  ــ  ــ۲  ــ۲   ۳

گازسوز:
گاز  به  (سيلندری)  مايع  گاز  از  گاز سوز  دستگاه  تغيير   
بسپاريد، هرگز خودتان اقدام به  طبيعی را به افراد صالحيت دار 

اين کار نکنيد. 
 در استفاده از گاز سيلندری به نکته های زير توجه کنيد: 

۱ ــ دقت کنيد سيلندر گاز را از محل دستگيره بلند کنيد 
نه از محل شير. 

را   … و  اتصال ها  لوله ها،  سيلندر،  تعويض  هنگام  ۲ ــ 
بررسی کنيد. 

۳ ــ پس از تعويض سيلندر جديد، بايد اتصال ها را از نظر 
نشت گاز به کمک اسفنج آغشته به کف صابون کنترل کنيد. اگر 

گاز نشتی داشته باشد، حباب ايجاد می شود. 
۴ ــ هنگام مصرِف گاز، شير سيلندر را تا آخر باز نکنيد. 
اين امر کمک می کند هنگام اضطرار، شير سيلندر را سريع ببنديد. 

با مشاهدٔه هرگونه نشتی در سيلندر گاز بايد آن را بالفاصله به محل 
باز و دور از هرگونه حرارت انتقال و مراتب را فورًا به نمايندگِی 

توزيع اطالع دهيد. 
 در صورِت استفاده از گاز طبيعی نکته های زير را رعايت 

کنيد: 
۱ــ لولٔه الستيکی حامل گاز (رابط بين وسيلٔه گاز سوز و لولٔه 

فلزی گاز) را کنترل کنيد و از سالمت آن مطمئن شويد. 
اتصال  برای  معمولی  شيلنگ های  و  لوله ها  از  هرگز  ۲ ــ 
به لولٔه گاز استفاده نکنيد، لوله های مخصوص و مقاوم را به کار 

ببريد. 
۳ ــ طول لولٔه الستيکی نيز نبايد از ۱/۵ متر بيشتر باشد. 

۴ ــ لولٔه الستيکی حامل گاز نبايد از محل داغ و گرم يا برنده 
بگذرد و با سيم و کابل برق نيز نبايد در تماس باشد. 

با  بايد  گازسوز  وسيلٔه  با  پالستيکی  لولٔه  اتصال  محل  ۵    ــ 
بسِت فلزی مخصوص محکم شود. 

 

هرگز لولة  الستيکي حامل گاز را با مواد پاک کننده نشوييد. زيرا اين مواد باعث فرسودگي آن شده، خطر 
نشت گاز را خواهد داشت.

 از گذاشن ظروف بسيار سنگين غذا روی گاز خودداری 
گاز  نشت  نتيجه  در  و  اتصال ها  سست شدن  باعث  زيرا  کنيد. 

می شود. 

قرار  کوران  يا  باد  جريان  در  را  گاز سوز  دستگاه های   
ندهيد. 

از  گاز  لولٔه  کنيد  دقت  گازسوز،  وسيلٔه  نظافت  هنگاِم   



172

حوادث خانگی و پيشگيری از آن ها: آشنايی با اصول امينی كار با وسايل برقی و گازسوز 

مشخصات خاموش کننده آب و گاز: 
۱ ــ بدنه اصلی (محفظه آب) 

۲ ــ صافی
۳ ــ سيلندر گاز کربنيک 

۴ ــ سرلوله خروجی
۵  ــ لوله خارج کننده 
۶ ــ درپوش اصلی 
۷ ــ کفه ميله ضربه 

۸   ــ درپوش

دستگاه جدا نشود. 
 از دستکارِی دستگاه های گاز سوز توسط افراد غير مجاز 

خودداری کنيد. 
 از گذاشتن روزنامه، مقوا، پالستيک و پارچه زير وسيلٔه 

گاز سوز خودداری کنيد. 
مشمع،  پالستيک،  مثل  اشتعال  قابل  مواد  گذاشتن  از   

کبريت و … نزديک وسيلٔه گاز سوز خودداری کنيد. 
 هنگاِم استفاده از وسيلٔه گاز سوز ابتدا کبريت را روشن 

و سپس شير گاز را باز کنيد. 
۴ ــ۲ ــ۲ ــ اقدام ايمنی در هنگام نشت گاز:

شير  مايع،  گاز  در  سيلندر  (شير  گاز  منبع  اصلِی  شير  ۱ ــ 
اصلی در گاز طبيعی) را ببنديد. 

۲ ــ با نشت گاز حتی کوچکترين جرقه مثِل جرقٔه روشن 
می شود.  آتش سوزی  و  انفجار  باعث  يخچال  شدِن  خاموش  و 
بنابراين وسايل برقی را روشن يا خاموش نکنيد، بهترين کار قطع 

برق از کنتور است. 
۳ ــ در و پنجره ها را باز کنيد. 

۴ ــ سعی کنيد هوای آلوده رابا حوله يا پارچه ای مرطوب 
از محل خارج کنيد. 

۵    ــ به منظور احتياط تا ۳ ساعت پس از تخلئه گاز، شعله ای 
در محل ايجاد نکنيد. 

۶   ــ پس از رفع خطر بايد به علت يابی نشت گاز بپردازيد 
مثل پاره بودن لوله الستيکی و … (برای اين کار حتماً از متخصص 

کمک بگيريد.) 
از  ناشی  آتش سوزی  در  ايمنی  اقداِم  ۵   ــ۲ ــ۲ ــ 

نشت گاز:
۱ ــ شير گاز را ببنديد.

۲ــ دهان و بينی خود را با دستمالی مرطوب بپوشانيد.
۳ ــ آتش را با آب خاموش کنيد. اما از ريختن مستقيم آب 

روی سيلندر گاز بپرهيزيد زيرا ممکن است آن را منفجر کند.  

       بيش تر بدانيد
طرِز كار كپسول های خاموش كنندۀ آب و گازی كه به طور دستی استفاده می شود: 

خاموش كنندۀ آب و گاز به شكل استوانه هايی فلزی در اندازه ها و حجم های مختلف ساخته می شود و  ۳ـــ ۲ 
حجم آن را آب اشغال می كند. 

۱

خاموش كنندۀ آب و گاز دارای مخزن كوچك 
تحت فشار است كه حاوی گاز كربنيك است. موقع 
استفاده از آن با ضربه زدن به كفۀ ميلۀ ضربه، سوزن 
سوراخ كننده مخزن گاز را سوراخ می كند و در نتيجه 
گاز وارد استوانۀ خاموش كننده می شود و آب درون 
آن تحت فشار قرار می گيرد. سپس آب با فشار از 

طريق لولۀ خروجی به خارج پرتاب می شود.

۶۴
۷

۵
۳

۲

۸
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فعاليت  عملی 2

به گروه ها ۵ نفر تقسيم شويد. هر گروه نمايشي را در کالس ارايه دهد که در آن کارها الزم برا جلوگير 
از نشت گاز و کنترل آتش انجام مي شود. سپس ساير هنرجويان دربارة  آن بحث کنند.

چکيده
در اين واحد در خصوص مهم ترين نكته هايى كه هنگام استفاده از وسايل برقى و گاز سوز بايد رعايت 
استاندارد  توضيحاتى ارايه شد. در مبحث اصول ايمنى كار با وسايل برقى در خصوص رعايت اصول  شود، 
سيم كشى مانند رعايت حالت استاندارد مسيرهاى افقى و عمودى سيم كشى و … نصب و استفادة صحيح از 

پريز و كليد برق، طرز استفاده از وسايل برقى و نكته هاى اساسى در خصوص تعمير آن ها بحث شد. 
در مبحث اصول ايمنى هنگام استفاده از وسايل گاز سوز دربارة خطرهايى كه بر اثر رعايت نكردن 
نكته هاى ايمنى مى تواند رخ دهد بحث شد. استفاده  و نگه دارى صحيح از وسايل نفت سوز، خطرهاى ناشى 
از آبگرمكن و نحوة پيشگيرى از آن ها، استفادة صحيح از گاز مايع و گاز طبيعى و كارهايى كه هنگام نشت 
گاز و همچنين آتش سوزى ناشى از نشِت گاز بايد انجام داد، مهم ترين مواردى بودند كه در مبحث فوق به 

آن ها اشاره شد. 

  آزمون پايانى نظرى واحد كار دوم
1ــ ارتفاع پريز و كليدهاى برق از كف ساختمان چند سانتى متر بايد باشد؟ 

د) 200 ج) 150  ب) 125  الف) 100 
2 ــ بخارى اى فتيله دار با چه رنگى بايد بسوزد؟ 

د) قرمز ج) بنفش  ب) زرد  الف) آبى 
3 ــ مخزن نفت وسايل نفت سوز بايد تا چه اندازه از نفت پر شود؟ 

د) تمام مخزن ج) 3/4  ب) 2/3  الف) نصف  
4 ــ طول استاندارد لولة الستيكى حامل گاز (رابط بين وسيلة گاز سوز و لولة فلزى گاز) حداكثر 

چند متر بايد باشد؟ 
د) 2/5 ج) 2   ب) 1/5   الف) 1  
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5   ــ كدام يك از كارهاى زير هنگام نشِت گاز صحيح نيست؟ 
الف) در و پنجره ها را باز كنيد.
ب) برق را از كنتور قطع كنيد. 

ج) سعى كنيد هواى آلوده را با حوله يا پارچه اى مرطوب از محل خارج كنيد. 
د) به منظور احتياط تا 3 ساعت پس از تخلية گاز، شعله اى در محل ايجاد نكنيد. 

 آزمون پايانى عملى واحد كار دوم

در زير چك ليسِت1 بازديد ايمنِى منزل ارايه شده است. هر هنرجو آن را براى سه خانواده 
از نزديكان خود تكميل كند. اگر هر يك از نكته هاى بيان شده در چك ليست رعايت شده بود 
عالمت براى بلى و اگر رعايت نشده بود عالمت براى خير زده شود. سپس توصيه هاى الزم در 

خصوص ايمنى به خانواده داده، نتايج تحقيق را به صورت گزارش ارايه دهيد. 

چک ليست ايمنی منزل

الف) حفاظ
خير بلی   آيا در موارد زير نرده و حفاظ وجود دارد؟  

۱ ــ پشت بام 
۲ ــ بالکن 

۳ ــ راه پله 
۴ ــ پنجره

۵   ــ چاه، حوض، استخر
ب) وسايل گرمازا و روشنايی

خير  بلی   آيا وسايل حرارتی دور از اين مواد قرار دارند؟  
۱ ــ مواد قابل اشتعال

۲ ــ پرده
۳ ــ وزش ياد

۴ ــ دسترس کودکان 

 فهرست بررسی: Checklist ــ ۱
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خير بلی  آيا وسيلٔه گرم کنندٔه برقی و سوختی در مکان های زير دارای شرايط  
استاندارد و ايمنی است؟ 

۱ ــ اتاق
۲ ــ حمام

ج) سموم و داروها و مواد شيميايی
خير بلی  آيا اين مواد دور از دسترس کودکان و در محل مخصوص نگه داری می شوند؟   

۱ ــ سموم
۲ ــ داروها

۳ ــ نفت و بنزين
۴ ــ مواد شيميايی

د) کليد و پريز برق و سيم کشی ساختمان
خير بلی  ۱ ــ پريز های برق دور از دسترس کودکان قرار دارند؟  

۲ ــ اگر ارتفاع پريزها ی برق کمتر از ۱/۵ متر است، آيا درپوش پالستيکی
دارند؟

                                          ه) پّلکان و نردبان
خير بلی  ۱ ــ آيا پلکان روشنايی کافی برای شب دارند؟  

۲ ــ آيا لبٔه پلّه ها سالم و بدون شکستگی است؟ 
۳ ــ آيا پلّه های نردبان ها محکم و سالم است؟ 

و) وسايل آشپزخانه و ساير وسايل منزل
۱ ــ آيا وسايل خطرناک مانند چرخ گوشت، چاق، قند شکن، سماور و … دور 

خير بلی  از دسترس کودکان قرار دارند؟  
۲ ــ آيا اتو و پنکه دور از دسترس کودکان قرار دارند؟

۳ ــ آيا هنگام استفاده از وسايل مذکور رعايت ايمنِی کودکان (به نحوی که
 به اين وسايل نزديک نشوند) صورت می گيرد؟ 

۴ ــ آيا اجاق گاز خارج از مسير جريان باد قرار  دارد؟ 
۵   ــ آيا اجاق گاز در منزل بر روی پائه محکم و محلی مطمئن و دور از 

دسترس کودکان قرار دارد؟ 
۶   ــ آيا وسايل آتش زا مثل کبريت و فندک دور از دسترس کودکان قرار 

خير بلی  دارد؟   
۷ ــ آيا توجه شده است که وسايل بازی کودکان (مطابق با سن کودک) 

قطعات تيز و برنده و خطرناک نداشته باشد؟ 
۸   ــ آيا وسايل خياطی مثل سوزن، قيچی و چرخ خياطی در محل مناسب و

دور از دسترس کودکان نگه داری می شود؟ 


