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 افقی :
 1- حســب وظیفــه ذاتی و اهداف متعالی بشــر دوســتانه خود در طــول یک قرن اخیــر در بالیا و حــوادث همراه و یــاور مردم 
بــوده اســت 2- برکــت ســفره- تکــرار  حرفــی- گشــاده- درخــور و شایســته 3- گردبــاد ســهمگین کــه از مخاطــرات طبیعــی 
 اســت- بیمــاری ســرطان خــون 4- شــمارش کــردن- وقفــه در خــون رســیدن بــه مغــز- نزدیــک تریــن ســیاره به خورشــید
کشــتی- نوعــی التهــاب پوســتی- روشــی بــرای تصفیــه آب نامطمئــن در شــرایط اضطــراری 6- بــاز را خنثــی   5- انبــار 
ج قســمت 8- به دو گروه »طبیعی« و »انســان   می کند- بلــه آلمانی- فوق- دومین دو رقمی 7- بعید- پیروز مســابقه- خار
ســاخت« تقســیم مــی شــوند و از مباحث مهم آمــوزش همگانــی در جمعیــت هالل احمر اســت- وضعیــت لــزوم احتیاط در 
گــون از جمله در بمباران های هوایی 9- شــبکه گســترده جهانی- حرکتی در ژیمناســتیک- شــهری در آلمان  حــوادث گونا
10- در تعطیــالت نــوروزی و تابســتان بــازارش داغ مــی شــود که حضور پایــگاه هــای جمعیت هــالل احمر در مســیر ، موجب 
 دلگرمی اســت- نــام آور- دخــان 11- ســتاره پروین- از زیبایــی های آســمان- مخفی 12- گونــه- قهوه فوری- عامل شــایع

 بیماری های قلبی است 13- صدمه- میوه تازه به بازار آمده- حرف انتخاب 14- خون بها- کالبد- درخت زبان گنجشك- 
دوتا نون 15- سفیر- حالت خفگی بر اثر تنفس گازهای سمی که از اقدامات مهم در حوزه کمک های اولیه است.

عمودی :
 1- یک تالش دســته جمعی اســت برای آموزش خانــواده های ایرانی، بــرای اینکه در برابــر مخاطراتی که آنهــا را تهدید

 مــی کنــد، آمــاده شــوند- مانند ، نظیــر- مادر لــر 2- مــن و شــما- از تداول افتــاده- بیمــاری که بدون بســتری شــدن در 
بیمارســتان معالجه شــود 3- نوعــی میمون- چیــن و چروک پوســت- ویتامین محلول در چربی- آســان 4- دوســتی- 
دریای مشــوش و متالطــم که مخاطــرات فــراوان دارد 5- قرقاول- وحشــی و غیر متمــدن- نوعی خویشــاوندی 6- قوم 
ک مخصــوص بانــوان- ترنــج 8- بنــدری در اوکرایــن- شــریف تــر 9- تغار  آتیــال- بــرای اینکــه- درخــت انگــور 7- از پوشــا
چوبی- کشــت اول ســال- تــا کنــون 10- از حــروف یونانی- ماه ششــم فرنگــی- صــدای گریه بچــه 11- این درد بــه دلیل 
 انســداد عروق انتقال دهنده خون به قلب اســت که با اســتراحت کردن برطرف نمی شــود- گوشــه ای در دســتگاه شور 
کیزه- زیاده روی در مصرف 13- صداقت- پزشکی که دوره تخصصی را می گذراند 14-  12- فهرست غذای رستوران- پا
زن گندمگــون- خودروی فرانســوی- رزمگاه بوکس 15- بــزرگ- ارایه کمک جمعیت هالل احمر به شــهروندان آســیب 

دیده در سوانح مختلف.

مانورآتش سوزی-آماده باشید!
• حتی بچه های کوچک )۳ســال به بــاال( می توانند آموزش هــای الزم را برای زمان 

آتش سوزی ببینند.
• یک برنامه برای فرار داشته باشــید و آن را با افراد خانواده تمرین کنید. این کار به شما 
و افراد خانواده تان کمک می کند تا در مواقع خطر در ســامت و امنیت باشید. این را 

بدانیم در زمان آتش سوزی زمان برای فکرکردن و طرح نقشه فرار نداریم.
• نقشه ای از منزل خود بکشید، با اعضای خانواده در مورد دو راه فرار از هر اتاق صحبت 
کنید،  مطمئن شــوید که همه اعضای خانواده می دانند که چگونه باید از محل خارج 

شوند و پنجره ها و درها به راحتی باز می شوند.
• اگر در آپارتمان زندگی می کنید، هنگام بروز آتش ســوزی هرگز از آسانسوراستفاده 

نکنید؛ از راه پله ها استفاده کنید.
• مکانی را در خارج از منزل به عنوان محل ماقات انتخاب کنید تا همه بعد از فرار از آتش به 
آنجا بروند، این مکان می تواند کنار یک درخت مشخص یا گوشه ای معین از خیابان باشد.
• به کودکان آموزش دهید که با شنیدن زنگ هشدار باید بافاصله منزل را ترک کرده و 

به محل ماقات بروند.
• همه باید شماره آتش نشانی را حفظ باشــند. تماس با آتش نشانی باید در خارج از خانه 
با تلفن همراه یا از خانه همســایه صورت پذیرد. همچنیــن اطمینان حاصل کنید که 
فرزندان تان آدرس خانه را بلد باشند. به کودکان آموزش دهید که آتش نشانان دوست 

ما هستند و هرگز خود را از آنها پنهان نکنید.
• تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.

• حداقل سالی دو بار مانور خروج اضطراری را تمرین کنید.
• توجه کنید که مانورآتش سوزی یک مسابقه نیست؛ سریع خارج شوید ولی آرام باشید 

و بادقت رفتار کنید.
• هر چه خانواده شما آماده تر باشند، هنگام آتش سوزی بهتر می توانند نجات پیدا کنند.

• والدینی که فرزندان بسیار کوچک یا فرزندی با نیازهای ویژه دارند باید برنامه ای مطابق 
با نیازها و توانایی های فرزندان شان داشته باشند.

• وقتی از هر اتاقی خارج می شوید، سعی کنید همه درها را ببندید تا از پخش شدن آتش 
جلوگیری شود.

• در پایین دود به صورت چهار دست و پا حرکت کنید.
• امن ترین راه خروج را انتخاب کنید.

• اگر مجبور هستید از فضای دودآلود فرار کنید، به یاد داشته باشید که همیشه قسمت 
نزدیک به ســطح زمین هوای تمیزتری دارد. به فرزند تان آمــوزش دهید که چهار 
دست و پا طوری که سرش کمتر از ۶۰ سانتیمتر با ســطح زمین فاصله داشته باشد از 

نزدیک ترین خروجی به بیرون برود.
• متوقف نشوید، برنگردید.

• هنگام آتش ســوزی تاش نکنید که حیوانات خانگی یا اموال تان را نجات دهید، اگر 
خارج شــدید به هیچ علتی دوباره برنگردید. آتش نشــانان بیشترین شانس را برای 

نجات افراد گرفتار در آتش دارند.
• اگر کسی مفقود شده است، فورا به آتش نشانی اطاع دهید.

گردآورنده محتوا: زهرا کبیری

طراح جدول: جمعیت هالل احمر قزوین
نکاتی که در مورد آتش سوزی خانگی باید بدانیم

چگونه »خانه« را از »آتش« ایمن کنیم؟
هر ساله در ایران عده ای به علت آتش سوزی جان خود را از دست داده و بسیاری مصدوم و معلول می شوند. بسیاری از 
موارد این آتش ســوزی ها قابل پیشگیری هستند. خسارات مالی ناشی از آتش سوزی نیز گاهی سر به میلیاردها تومان در 
گی های آتش سوزی  سال می زند.  شهروندان  برای مراقبت از خود ،  اعضای خانواده، دوســتان و نیز اموال شان باید با ویژ
آشنایی داشته باشــند. آتش سوزی  ســریعا گســترش پیدا کرده  و معموال فرصت آن نیست تا اشــیای باارزش را جمع آوری 
کــرد  یا حتــی یک تلفن زد. آتش ســوزی می توانــد در عــرض دو دقیقه جــان آدم را به خطر بینــدازد. در عــرض ۵ دقیقه محل 
ســکونت در میان شعله های آتش محصور خواهد شــد. گرما و دود حاصل از آتش ســوزی می تواند به مراتب از شعله های 

ک تر باشد.   آن خطرنا

سیستم هشدار دود؛ یک آپشن خوب
• به تهیه کپسول اطفای حریق در خانه خود اقدام کنید.

• یکی از مهم ترین اقدامات برای مراقبت از افراد خانواده در برابر آتش ســوزی اســتفاده از 
سیستم هشدار دود و اطمینان از عملکرد مناسب آن است.

• سیستم هشــدار دود را بیرون از هر اتاق خواب یا هر مکانی که افراد می خوابند، نصب کنید، 
همچنین آن را در قسمت موتورخانه ساختمان نصب کنید.

• مطمئن شوید که در هر طبقه خانه شامل زیرزمین حداقل یک عدد سیستم هشدار وجود دارد.
• سیستم هشداردهنده را با فاصله از آشــپزخانه وحمام نصب کنید؛ زیرا ممکن است هنگام 

آشپزی یا دوش گرفتن آژیر کاذب ایجاد شود.
• هر ماه عملکرد سیستم هشدار دود را با فشاردادن دکمه امتحان کنید، بهتر است از سیستم 

هشدارهایی که باتری هایی با عمرطوالنی دارند، استفاده کنید.
• سیستم هشدار دود را هر۱۰ سال یک بار تعویض کنید. 

گر لباس های شما آتش گرفت، چه کاری باید کرد؟ ا
• بایستید، ندوید.

• فوری همان جایی که هستید خود را روی زمین بیندازید.
• بغلتید تا شعله های آتش خاموش شود.

• با دست هایتان صورت خود را بپوشانید.
• ناحیه سوخته شده را با آب خنک کنید.

• برای کمک تماس بگیرید.
• از یک پتو یا حوله استفاده کنید تا شعله های آتش خفه و خاموش شود. 

امروز نوزدهمین ســالروز تلخ زمین لرزه سال 1381 بویین زهرا  است که با نام های زمین لرزه 2002 آوج یا زمین لرزه 2002 
چنگوره نیز شناخته می شود. زلزله آوج به عنوان اولین زمین لرزه مخرب دهه 80 نام گرفت ، این زمین لرزه 6.6 ریشتری 
خ داد صدها کشــته و هــزاران مجــروح برجاي گذاشــت و موجب  کــه در ســاعت 7:28 دقیقــه صبــح اول تیرماه ســال 81ر
خســارت 5هزار واحد مســکونی شــد. یکــی از مهم تریــن درس  آموخته هــای این زمیــن لرزه ایمن ســازی بســیاری پایین 

خانه های روستایی بود. 

خاطرات و مخاطرات3


