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سهيال محمدي             كارشناش آموزش سالمت مركز بهداشت شهرستان يزد:تهيه كنندگان 
بهداشت شهرستان يزدكارشناس بهداشت محيط مركز بهنام اسدي                                    



 است، خطرزا موادشيميايي حاوي كه بسياري محصوالت•
 نحوه دانستن مي شوند، نگهداري يا استفاده منزل در روزانه
 حادثه يك زمان در اقدام چگونگي و محصوالت اين با كار

.دهد كاهش را آسيب ميزان مي تواند
  كنيد تهيه موادخطرناك از ليستي آسيب پذيري، كاهش براي•

 در را آنها از يك هر صحيح استفاده نحوه دستورالعمل و
.بدانيد ضروري مواقع .بدانيد ضروري مواقع

 را آن برچسب مناسب، جاي در محصول دادن قرار از بعد•
.كنيد بررسي

 با مطابق آن دفع و نگهداري استفاده، كه شود مطمئن•
.است سازنده دستورالعمل

 نگهداري بچه ها دسترس از دور مكاني در بايد خطرناك مواد•
.شوند



 خريداري مي كنيد مصرف كه مقدار آن را شيميايي مواد•
.كنيد

 ويژه ظروف در را پرخطر موادشيميايي حاوي فرآورده هاي•
.كنيد نگهداري

  اين مگر برنداريد، را موادشيميايي ظروف روي برچسب هرگز•  اين مگر برنداريد، را موادشيميايي ظروف روي برچسب هرگز•
.باشد شده پوسيدگي دچار آن روي چسب بر و ظرف كه

 برچسب و تعويض بايد شده تخريب موادشيميايي ظروف•
.شود زده آنها روي مشخص

 نگهداري غذا ظروف در را خطرناك فرآورده هاي هرگز•
.نكنيد
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 خانگي موادشيميايي از درست استفاده براي•
.كنيد مطالعه را دستورالعمل هاي

 سيگار كشيدن از پرخطر، موادشيميايي از استفاده هنگام در•
.كنيد خودداري .كنيد خودداري

 فرآورده هاي كننده، پاك محلو ل هاي مو، اسپري از هرگز•
 مانند( روشن شعله نزديكي در حشره كش ها يا نقاشي و رنگ
 استفاده ) ... و ذغالي بخاري شومينه، شمع، نور چراغ،
 ذرات استشمام يا ديدن به قادر شما است ممكن نكنيد،
 بروز باعث مي توانند ذرات اين اما نباشيد، هوا در معلق

 .شوند انفجار يا آتش سوزي
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 با و پارچه توسط فورا را شده ريخته موادشيميايي•
.كنيد تميز دستكش از استفاده .كنيد تميز دستكش از استفاده

  قرار هوا معرض در را موادشيميايي به آغشته پارچه•
 را آن سپس .شود تبخير آن در موجود فرار مواد تا دهيد
 در دهيد، قرار پالستيكي كيسه در بپيچيد روزنامه  در

.بيندازيد زباله سطل در و بزنيد گره را كيسه
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 در كرده، اجتناب موادشيميايي غبار و گرد استنشاق از•
.كنيد استفاده ماسك از لزوم صورت
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 كنيد، اجتناب چشم يا پوست با شيميايي ماده تماس از•
 زيادي مقادير با فورا پوست يا چشم با تماس صورت در
.كنيد مراجعه پزشك مركز به و شسته آب .كنيد مراجعه پزشك مركز به و شسته آب

 پزشكي فوريت هاي مركز شماره تلفن، راهنماي كتاب در•
 مواقع در ممكن زيرا كنيد، وارد را سم شناسي مركز و

 را تلفن شماره اين كردن پيدا براي كافي زمان اضطراري
 115 پزشكي فوريت هاي مركز تلفن شماره( باشيد نداشته
 )است
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 خارج خانه از سريعا.دارد وجود انفجار يا آتش سوزي خطر اگر•
 كافي فرصت هستيد، خطر در شما چون موقع اين در شويد،
 مركز به تلفن يا شيميايي زباله هاي جمع آوري براي
.نداريد را  نشاني آتش

 مركز به تلفن يا شيميايي زباله هاي جمع آوري براي
.نداريد را  نشاني آتش

 خانه از( بيرون از شديد دور محل از كافي اندازه به كه زماني•
.بگيريد تماس آتش نشاني با )همسايه

 باد وزش معرض در سمي گازهاي استنشاق از جلوگيري براي•
.نگيريد قرار



��
	� از �'���& �
 ��اد %� (

	� از �'���& �
 ��اد %��-,+� و �*
�� ه� (

	� از �'���& �
 ��اد %��-,+� و �*
�� ه� (

	� از �'���& �
 ��اد %��-,+� و �*
�� ه� (
-,+� و �*
�� ه

  تنفسي، دستگاه و گلو پوست، چشم ها، تحريك تنفس، سختي•
 يا سرگيجه منگي، و گيج درد، سر و ديد تاري پوست، رنگ در تغيير
 و عالئم جمله از اسهال يا شكم عضله گرفتگي تعادل، عدم
 يا سرگيجه منگي، و گيج درد، سر و ديد تاري پوست، رنگ در تغيير
 و عالئم جمله از اسهال يا شكم عضله گرفتگي تعادل، عدم

.است سمي مواد با مسوميت از ناشي نشانه هاي



  خانگي موادشيميايي از ناشي مسموميت دچار شخصي اگر•
 اقدام، اولين گرفت؛ قرار موادشيميايي معرض در يا شد

 ممكن كه چرا است، مسموميت زا ماده محتوي ظرف يافتن
.باشد بوده نامناسب يا گذشته تاريخ ماده است

 مركز با سپس كنيد جمع آوري را نياز مورد اطالعات• مركز با سپس كنيد جمع آوري را نياز مورد اطالعات•
.بگيريد تماس »115« اورژانس

  آن مگر نخورانيد مصدوم به چيزي دهان راه از وجه هيچ به•
.باشد كرده توصيه را كار اين متخصص كه



  دادن براي را اورژانس تكنيسين يا اپراتور راهنمايي هاي•
.كنيد گوش دقت به اوليه كمك هاي

  برخي زيرا بيندازيد، دور را سمي مواد به آغشته لباس هاي•
  نشوند، پاك كامال شستن طريق از است ممكن موادشيميايي  نشوند، پاك كامال شستن طريق از است ممكن موادشيميايي

  خانگي زباله هاي با را پرخطر موادشيميايي هرگز ايسنا، گزارش به•
  آمونياك و سفيدكننده ها مثل شيميايي فرآورده هاي ديگر يا

 يا حريق واكنش، بروز باعث است ممكن كه چرا نكنيد، مخلوط
.شود انفجار



���
� ��
��
���ا�#ا�
ت �.# از و��ع ��ادث 	�� ��
��
���ا�#ا�
ت �.# از و��ع ��ادث 	�� ��
��
���ا�#ا�
ت �.# از و��ع ��ادث 	�� ��
��ا�#ا�
ت �.# از و��ع ��ادث 	�

  پي در بدن در غيرمعمول نشانه هاي و عالئم مشاهده محض به•
.باشيد درمان

كنيد برنامه ريزي  مشابه حوادث وقوع از پيشگيري براي

باشيد درمان

.كنيد برنامه ريزي  مشابه حوادث وقوع از پيشگيري براي•




