توصیه خوب ومناسب در مورد
پیک نیک رفنت و کباب پخنت

تابستان و خورشید ،پیک نیک رفنت و کباب پخنت .آتش پیک نیک در
شب یا الیه زغال برای پخنت روی آن .اما اگر آتش از کنرتل خارج شود آن
می تواند خطرناک باشد .چطوری از چنین وقایعی خودداری کنید؟
زندگی خارج از خانه

دوستداران زندگی خارج از خانه از درست کردن
آتش در فضای باز لذت می برند در حالی که
دیگ ران ترجیح می دهند یک بخاری خارج از
خانه با یک محافظ باد در موقعی که آب وهوا
بد است داشته باشند .در زیر بعضی از نکته
هایی درمورد چگونگی جلوگیری از آتش سوزی
در فضای اط راف شهرها ارائه شده است.

آتش های روباز

قبل از همه باید محل مناسبی ب رای درست کردن
آتش پیدا کنید .اغلب شام می توانید محل های
درست کردن آتش در محل های طبیعی مانند
چاله ها و گودال ها و در امتداد رد پاها پیدا
کنید.
اگر محل درست کردن آتش پیدا نکنید باید
محل مناسب و محافظت شده ای تا حد ممکن
نزدیک آب پیدا کنید .یک گودال حفر کنید یا
سنگ هایی در اط راف آتشدان ق رار دهید و آتش

را تا حد ممکن کوچک نگه دارید .روشن کردن
مستقیم آتش روی سنگ ها قدغن است.
اگر باد می وزد جرقه ها پخش خواهند شد.
مطمنئ شوید که جرقه ها منی توانند در امتداد
زمین یا جنگل پخش شوند .قبل از ترک محل
آتش آن را بطور کامل اطفاء کنید و مطمنئ
شوید که درست کردن آتش در آنجا مجاز است .وقتی که شام می خواهید بیرون
درست کردن آتش در حین پیشگویی خطر آتش از خانه غذا بپزید
سوزی  5قدغن است.
•هرگز در روی شعله باز در چادر یا در سایبان
کرباسی کاروان کباب نپزید .چادر به رسعت
اگر آتش گسرتش یابد
آتش می گیرد و پوشش چسب دار و سایر
به رسویس نجات به شامره  112تلفن کنید .سعی سوخت های چوبی فورا مقدار زیادی گاز
کنید از گسرتش آتش در جهت باد جلوگیری منواکسید کربن تولید می کنند.
کنید .از شاخه های کوچک صنوبر یا درخت •کباب کن را در روی سطح صاف و غیر قابل
های پی رو که شاخه های کوچکرتی بیش از  1اشتعال حداقل با یک مرت فاصله از چادر یا
مرت دارند استفاده کنید .در صورت امکان شاخه کاروان ق رار دهید.
ها را خیس کنید .آتش را خیلی محکم نزنید •مایع آتشزنه آتش را حداقل  3مرت دورتر از
چون این کار باعث می شود که جرقه ها بپرند کباب کن ق رار دهید.
وآتش با رسعت زیاد بشود .همه مواد در حال •هرگز کباب کن را بدون توجه رها نکنید.

سوخنت را به سمت آتش جارو کنید و در هامن
حال با فشاردادن شاخه ها به سمت زمین آتش
را خفه و خاموش کنید .شاخه های کوچکرت را
پرتاب کنید و هرگونه خزه و خاشاک را از جلو
آتش دور کنید.

•زغال استفاده شده را در محل مخصوص کباب
کن ق رار دهید .سوخت زغال استفاده شده
کباب کن می تواند گرما را ب رای مدت  3روز
نگه دارد.
•هرگز سوخت را به داخل آتشدان بخاری نریزید
تا مطمنئ شوید شعله خودش را سوزانده
وآتشدان خنک می باشد -درغیر این صورت

سوخت موجود در بطری بخار و آتش می گیرد
و باعث ج راحات سوختگی شدیدی می شود.
ج راحات و زخم های سوختگی باید با آب ب رای
مدت ده دقیقه یا بیشرت خنک شوند .اگر لباس
های شام آتش بگیرد روی زمین بنشینید و
از یک سمت به سمت دیگر روی زمین غلت
بخورید تا آتش خاموش شود.

همیشه در صورت بروز آتش سوزی و حریق به شامره  112تلفن کنید.
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