
  و ایمنی درهنگام سفرامدادی نکات

.قبل اس سفز اسٍضؼیت راُ ّب هطلغ شَیذ           

جْت اطویٌبى اسسالهت خَدرٍ حتوبً قبل اسػشیوت ،خَدرٍی خَدرا تَسط   

.ًوبئیذ هؼبیٌِ فٌی ( تؼویزکبر خبزُ) یک فزدهتخظض 

.هقظذ ٍ هذت سهبى سفز خَد را بِ ًشدیکبى اطالع دّیذ 

.اس هذت ببقی هبًذُ بیوِ شخض حبلج خَدرٍ آگبُ ببشیذ 

هذارک ٍ هستٌذات خَدرٍ ، دفتزچِ خذهبت درهبًی خَد ٍ ّوسفزاى را حتوبً 

.ّوزاُ داشتِ ببشیذ ٍ درجبی هطوئي ًگْذاری کٌیذ 

.اس البسِ هٌبسب بب فظل استفبدُ ًوبئیذ 

بِ ّوزاُ داشتي هَاد غذایی خشک ٍ فبسذ ًشذًی 

... (پَشبک ٍ . ) استفبدُ ًوبئیناس ٍسبیل شخظی هٌبسب بب فظل 

کیف کوک ّبی اٍلیِ را در ٌّگبم سفز خَد داشتِ ببشیذ 

ٍ ٌّگبم سفز کپسَل آتش ًشبًی قببل حول را حتوبً ّوزاُ خَد داشتِ ببشیذ 

.آى در دستزس قزار دّیذ 

در ٌّگبم حضَر در طحٌِ تظبدف ، خطَدرٍی ٍاصگطَى شطذُ را بطِ حبلطت اٍلیطِ       

.ببسًگزداًیذ 

سططبسهبى ) 112درطططَرت هشططبّذُ تظططبدفبت جططبدُ ای سططزیؼب بططب شططوبرُ تلفططي

.توبس بگیزیذ ( اٍرصاًس ) 115ٍ( پلیس) 110 ،(اهذادًٍجبت

جْت جلَگیزی اس ایجبد هحذٍد یت ٍ تزافیک در هسیز خَدرٍّبی اهذاد رسطبى اس  

.حتی بزای یک لحظِ ّن ، خَداری کٌیذ تَقف در هحل سبًحِ 

.درطَرت  هشبّذُ تظبدف اس تَقف در هحل خَداری کٌیذ 

. کٌیذٌّگبم راًٌذگی اس خَردى ٍ آشبهیذى پزّیش

.ًوبئیذ  ٍ غیز استبًذارد پزّیشفبسذ شذى در طَل سفزاس خَردى هَاد غذایی ببس 
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.بؼذاس ّز چْبر سبػت راًٌذگی حتوبً استزاحت کٌیذ 

راًٌذگی اس اهبکي اسکبى ػوَهی اسطتفبدُ  جْت استزاحت درٌّگبم خستگی 

. ًوبئیذ 

.بالفبطلِ پس اس طزف ًْبر ، اس اداهِ سفز یب شزٍع آى خَداردی کٌیذ 

.ٌّگبم استزاحت هزاقب فزسًذاى خَد ببشیذ 

حتی االهکبى اس هسبفزت . شب سهبى هٌبسب بزای آسبیش جسن ٍ رٍح است 

در شب خَدداری کٌیذ

ّوَارُ بخبطزداشتِ ببشیذ رػبیت بْذاشت فزدی ٍهحطی  در ّطز شطزایطی    

:بِ ػٌَاى هخبل . ضبهي سالهتی خَد ، خبًَادُ ٍ ّوٌَػبى خَاّذ بَد 

در طَرت استفبدُ اس سزٍیس ّبی بْذاشتی بیي راُ جذاً اططَل بْذاشطتی را   

.رػبیت ًوبئیذ 

در طَرتی کِ قظذ اقبهت در ستبدّبی ًَرٍسی یب چبدرّبی هسبفزتی داریطذ  

.اطَل بْذاشتی ٍ ایوٌی را بیش اس پیش راػبیت ًوبئیذ 

درطَرت ًیبس، اطالػبت بیشتز در خظَص ًحَٓ آهبدگی دربزابز حَادث هخطل  

سلشلِ تظبدف ، سلشلِ ، آتش سَسی لطفبً بِ سبیت سبسهبى اهذاد ًٍجبت بِ آدرس 

www.raro.irتوبس حبطل فزهبئیذ  112بب شوبرُ تلفي  یب.

دو نجات  سازمان امدا

سوره)سبحان الذی سخزلىا هذا ي ما کىا له مقزویه ي اوا الی ربىا لمىقلبًن 

(64سورهیوسفآیه)فاهلل خیز حافظا ي هًارحم الزاحمیه ( 14و13زخرفآیه

رامسخرما گردانیذو گرنه ( انواع کشتی وچهارپایان قوی)خذایی که این منسه“
سورهزخرف)“. وبازگشت ما البته به سوی خذای ما خواهذ بود.ماهرگس قادر برآن نبودیم 

“(14و13آیه
(64سورهیوسفآیه)”البته خذا بهترین نگهبان و مهربان ترین مهربانان است

الهم اوی ارید سفزاً فخزلی فیه
(دعایسفرمفاتیحالجنان)” خذایا من قصذ سفردارم پس در این سفر خیر برایم مقررفرما ” 

http://www.raro.irیا
http://www.raro.irیا



