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سنشنّ يكي اس يٓية تزيٍ طٕاَح غثيؼي در خٓاٌ تهقي يي 

ػٕد كّ اكثز أقات اثزات سياٌ آٔري را در خٕايغ تاقي يي 

گذارد. تزرطي ْاي اَداو ػذِ در يٕرد سنشنّ ْاي گَٕاگٌٕ 

َؼاٌ يي دْذ اكثز يزدو ُْگاو ٔقٕع ايٍ پذيذِ غافهگيز ػذِ 

ٕد َؼاٌ ٔ َتٕاَظتّ اَذ ػكض انؼًهي صحيح ٔ يُاطة اس خ

چّ تظيار سنشنّ ْايي كّ ْيچ گَّٕ تخزيثي را تّ  ،دُْذ

يٕخة آطية ديذٌ سدِ افزاد  ًْزاِ َذارَذ ٔني رفتار ػتاب

 آَٓا ػذِ اطت.

در ُْگاو ٔقٕع سنشنّ، يًکٍ اطت افزاد در ػزايػ ٔ حاانت 

يختهفی تاػُذ. در طاختًاٌ )يحم کار، طکَٕت يا...( ، 

ال خٕاب يا راَُذگی. تايذ اياکٍ ػًٕيی، فعای تاس، در ح

 يٕخت.آچگَٕگی پُاْگيزی در ْز يک اس ايٍ ػزايػ را 

 ًکتِ بسیار هْن

ْزگش فزار َکُيذ. تا تٕخّ تّ ايٍ کّ  ُْگاو ٔقٕع سنشنّ  

سنشنّ در يذت چُذ ثاَيّ تؼذت سييٍ ٔ ْز آَچّ رٔی آٌ 

يکُذ، احتًال ايٍ کّ يٕقغ نزساَذ ٔ ٔيزاٌ ي اطت را يی

ٔار تًاَيذ تظيار سياد اطت. آتيافتيذ ٔ سيز  فزار رٔی سييٍ

در َتيدّ، ًْاٌ خايی کّ ْظتيذ، تٓتزيٍ يکاٌ تزای پُاِ 

ْا آَدا تًاَيذ. پُاِ گزفتٍ  گزفتٍ را پيذا کُيذ ٔ تا پاياٌ نزسِ

را اس صذيات احتًانی حفع کزدِ ٔ ػًا در يکآَای ايٍ 

تيؼتزيٍ آطية را تّ حذاقم ييزطاَذ. تحقيقات َؼاٌ دادِ اطت 

 .صذيات در سنشنّ تزای افزاد در حال فزار رخ ييذْذ

 آجر و تیرآهنطاختًآَايی کّ تا السو اطت تذاَيذ اغهة 

 V طقفٓايؼاٌ ُْگاو نزسع سييٍ تّ صٕرت  طاختّ ػذِ اَذ

 ػکم )تّ ػکم ٔی تاس رٔ تّ تاال( فزٔ ييزيشد. 

 

ٔ  سٔايا ٔ کُار ديٕارْاايٍ تزيٍ َقاغ در ايٍ طاختًاٌ ْا 

ٔطػ  سيز ييشْای يحکى ٔتذتزيٍ يکاٌ تزای پُاِ گيزی

  .اتاق اطت

اَذ، طقفٓا تّ صٕرت  طاختّ ػذِ بتن طاختًآَايی کّ تادر 

در َتيدّ تايذ کُار اػيای  يی آيذکتاتی رٔی يکذيگز فزٔد 

خهٕی ظزتات ٔاردِ اس ، يظتحکى ٔ تهُذ پُاِ تگيزيذ تا اخظاو

  .تگيزَذريشع يصانح طقف تز رٔی ػًا را 

يحيػ کُار طتَٕٓای  در ايٍ طاختًاٌ ْا  ايٍ تزيٍ َقاغ

ٔ  (ديٕارْای حًال)اصهی طاختًآَا ٔ ديٕارْای تيٍ آَٓا 

 يی تاػذ کّ کُار اخظاو يظتحکى يثم يخچال، کًذ ٔ...

 تيؼتزيٍ يثهث ْای حيات در آَٓا تؼکيم يی گزدد. 

 

 

 

 :کٌیذ هی زًذگی آپارتواى در چٌاًچِ

 در( َذٔيذ آطاَظٕر ٔ ْا پهّ خزٔخی، درْای غزف تّ  -

 طاختًاٌ ايٍ َظثتا ْای يحم در ٔ ) تًاَيذ طاختًاٌ داخم

 تارتز، ٔ اصهی ديٕارْای اصهی، طتَٕٓای کُار ياَُذ

 سيز يا ٔ تاريک راْزْٔای ٔ کٕچک طقفٓای تا يکآَای

 تگيزيذ پُاِ ْا پهّ

 تهغشَذ اطت يًکٍ کّ ٔطايهی طايز ٔ نٕطتز افتادٌ يٕاظة -

 .تاػيذ ػَٕذ، ٔاژگٌٕ يا

 سيز در يا ٔ ْا طاختًاٌ )تزاص( تانکٍ داخم در ْيچٕقت -

 .َگيزيذ پُاِ آَٓا

 نزسع پاياٌ تا حتًا گزفتٍ، پُاِ اس تؼذ يٕارد تًاو در

يظيز  گزفتٍ َظز در تا طپض تًاَيذ ٔظؼيت ًْاٌ در

 يظيز، آٌ در احتًانی خطزات ٔ خزٔج تزای يُاطة

 . ًَاييذ تزك احتياغ تا را طاختًاٌ
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 تهُذ، ْای قفظّ ْا، آييُّ ای، ػيؼّ درْای ْا، پُدزِ اس -

 خطز احظاص صٕرت در . ػٕيذ دٔر طزيؼا کتاتخاَّ ٔ تٕفّ

 تثزيذ پُاِ ْا پُدزِ اس دٔر ای تّ گٕػّ

 خٕتی يقأيت اس کّ يياَی ديٕارْای گٕػّ در  -

 دٔ کزدٌ تاس تا ٔ تگيزيذ پُاِ ايظتادِ غٕر تّ تزخٕردارَذ،

 در يا طتٌٕ کُار اگز . ديٕار تچظثيذ تّ يحکى دطت

 ٔ طز اس دطت دٔ تا ٔ تُؼيُيذ تٕديذ، ػزض کى راْزٔيی

 کُيذ. يحافظت خٕد گزدٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديٕاری اطت تٓتز تگيزيذ پُاِ ديٕار کُار خٕاْيذ يی اگز -

 اس تيزٌٔ تّ ػذٌ خزاب صٕرت در کّ کُيذ اَتخاب را

 ديٕارْای کُار پُاْگيزی ايٍزتُات .َکُيذ طقٕغ طاختًاٌ

 کُار گزفتٍ پُاِ اس تز يُاطة )ْا اتاق تيٍ ديٕار يثم( داخهی

 .اطت آپارتًاٌ ديٕارْای اغزاف

 

تا دٔ دطت اس طز  ٔ رفتّ ديٕار کُار ْظتيذ راْزٔ اگز در -

 ٔ گزدٌ خٕد يحافظت کُيذ.

 ياػيٍ يخچال، يثم، کُار ًْچٌٕ خاَّ نٕاسو طايّ در -

 در آٔار ريختٍ صٕرت در تا تگيزيذ پُاِ ... ٔ نثاطؼٕيی

 .ذتًاَي يحفٕظ )حيات يثهث( آٔار ٔ  تيٍ ٔطيهّ فعای
 

 رختخَاب ّستیذ: در زلسلٌِّگام  اگر

 
 تّ چظثيذِ ٔ تخت کُار در ٔ تيافتيذ سييٍ رٔی تا تچزخيذ  -

تزٔيذ؛  تزی ايٍ خای تّ َذاريذ فزصت چٌٕ تگيزيذ؛ پُاِ آٌ

 رٔی( تگيزيذ پُاِ تحت کُار در کّ اطت ايٍ کار تٓتزيٍ

 را خٕد يتکای ٔ تچزخيذ تذٌ چپ طًت تّ )ًَاَيذ تخت

 تّ ْى را تذَتاٌ تٓتز اطت دْيذ قزار خٕد گزدٌ طز ٔ رٔی

 ْذف خٕدتاٌ اس حانت ايٍ در سيزا کُيذ خًغ خُيُی حانت

 . ايذ کُُذِ طاختّ طقٕغ اخظاو تزای تزی کٕچک

 

 تختتاٌ ٔ تٕديذ تختخٕاب رٔی سنشنّ ٔقٕع ُْگاو گزا -

 اطتفادِ تا ٔ تًاَيذ ديٕار تّ چظثيذِ ٔ ًْاَدا تٕد، ديٕار کُار

 کُيذ، يحافظت خٕد گزدٌ ٔ صٕرت ٔ طز اس پتٕ ٔ تانغ اس

 نزسِ أنيٍ يحط تّ تٕد، اتاق ٔطػ در تختخٕاب اگز ايا

 .تگيزيذ پُاِ تخت کُار ٔ سييٍ اَذاختّ رٔی را خٕد

 

 

 سياَی در خٕد ػکى داخم قظًت در را اغفال ٔ َٕساداٌ -

 آَٓا رٔی ٔ طز ٔ دْيذ قزار داريذ؛ قزار ايًٍ َقطّ در کّ

 .تپٕػاَيذ را

 :ّستیذ ساًسَرآ در زلسلِ ٍقَع زهاى در چٌاًچِ
 
 أنيٍ در ٔ دْيذ فؼار را آطاَظٕر ْای دکًّ تًاو فٕرا -

 َايًکٍ آٌ کزدٌ يتٕقف اگز ٔنی . ػٕيذ خارج آٌ اس تٕقف

 ٔ تگيزيذ قزار آطاَظٕر ْای گٕػّ اس يکی در طزيؼا   تٕد،

 دطت تا ٔ . کُيذ ػم را خٕد سإَْای ٔ ايظتادِ َيًّ حانت تّ

 تپٕػاَيذ خٕد را طز آرَدٓا ٔ

 

 :بَدیذ پلِ راُ در اگر

 

 در طزيؼا   َذاػتيذ؛ خزٔج فزصت ٔ تٕديذ پهّ راِ در اگز -

 دطت دٔ تا را خٕد طز َؼظتّ حانت در ٔ تگيزيذ قزار پاگزد

 . تپٕػاَيذ

 حزکت پاييٍ يا تاال طًت تّ ْزگش تٕديذ، پهّ راِ در اگز -

 َزدِ غزف تّ َّ( ديٕار غزف تّ ْا پهّ رٔی تهکّ .َکُيذ

 ٔ تُؼيُيذ ديٕار کُار ٔ ْا َزدِ يقاتم طًت ٔ در َؼظتّ )ْا

 .کُيذ يحافظت گزدَتاٌ ٔ طز اس دطت کف ٔ آرَح تا

 : ّستیذ راًٌذگی حال در اگر

 

 ْزگش ػذيذ، نزسِ سييٍ ٔقٕع يتٕخّ راَُذگی حال در اگز -

 خياتاٌ کُار در را اتٕيثيم َکُيذ راَُذگی ادايّ تزای تالػی

 طٕارِ ْای پم ٔ طاختًآَا تزق، طيًٓای ٔ تيزْا دٔراس تّ

 تزدد تزای را خياتاٌ چپ طًت کُيذ، يتٕقف رٔ پيادِ ٔ رٔ

 خارج خٕدرٔ اس کُيذ، تاس ايذادی ٔ َؼاَی خٕدرْٔای آتغ

 .تگيزيذ پُاِ صٕرت دراسکغ تّ آٌ ػاطی کُار در ٔ ػذِ

 تزايتاٌ را حيات ْای يثهث تٓتزيٍ اس يکی خٕدرٔ ػاطی

 ْيچ تّ ٔنی تًاو ػٕد، سنشنّ تا تًاَيذ ًْاَدا ًَايذ، يی ايداد

 َزٔيذ. ياػيٍ سيز تّ ػُٕاٌ
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