هشدارهای آموزشی ویژه چهارشنبه آخر سال
-1ضْشًٍذاى گشاهی ًَ ،جَاًاى ٍ جَاًاى عضیض تْاس سا تا ًطاط ٍ ضادی آغاص کٌین ًِ تا حسشت ٍ دسد ٍ غن ٍ اًذٍُ ٍ ...

ٍ- 2الذیي گشاهی  :تا آهَصش ٍ کٌتشل فشصًذاى خَد اص خطشات سَء هَاد هحتشقِ پیطگیشی ًواییذ .
-3ضْشًٍذ عضیض  :حَادث صاییذُ تی احتیاطی ٍ عذم آضٌایی تِ هسائل ایوٌی است .
ّ-4وَطي عضیض  :اص قشاسدادى ظشٍف تحت فطاس اص جولِ کپسَل  ،اسپشی  ،حطشُ کطْا ٍ  ...تش سٍی آتص جذاً
خَدداسی ًوائیذ .
-5ضْشًٍذ عضیض  :دس صَست اطالع اص خشیذ ٍ فشٍش ٍ تَصیع هَاد هحتشقِ هشاتة سا تِ هشکض فَسیتْای پلیسی
 110اطالع دّیذ .
-6فشصًذاى خَد سا اص خطشات ٍ آسیثْای ًاضی اص اًفجاس هَاد هٌفجشُ آگاُ ًواییذ ٍ آًاى سا اص تاصی تا چٌیي
هَادی تش حزس داسیذ .
-7آیا هی داًیذ تیطتشیي دسصذ قشتاًیاى حَادث چْاسضٌثِ آخش سال کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هی تاضٌذ ؟
-8اص کَدکاى ٍ ًَجَاًاى خَد هشاقثت ًواییذ تا تاعج فجایع دلخشاش ًطًَذ .
ّ-9یچ ٍقت تِ تستِ ّای هطکَک دست ًضًیذ .
-10تشای جلَگیشی اص هخفی ًوَدى هَاد هحتشقِ ٍ اضتعال آٍس تَسط فشصًذاًتاى سفت ٍ آهذ ٍ لَاصم ضخصی
آًاى سا تِ صَست ًاهحسَس کٌتشل ًواییذ .
-11آداب ٍ سسَم ٍ سٌت ّای خَد سا تا تیشاِّ ّای خشافی تحشیف ٍ دستخَش تغییش ًساصین .
-12آیا هی داًیذ تذلیل تخلفات تشخی افشاد سَدجَ ٍ فشصت طلة عذُ ای هشتکة جشم ٍ سٍاًِ دادگاّْا ٍ ...
هی ضًَذ .
-13اص سٍضي ًوَدى آتص سٍی سطَح ضیة داس ٍ کٌاس دسختاى ٍ خَدسٍّا تپشّیضیذ .
-14اص استفادُ کشدى ًفت یا تٌضیي تشای سٍضي ًوَدى آتص پشّیض ًوائیذ .
-15تشای ضادی خَد تِ آصاس ٍ اریت دیگشاى ًپشداصیذ .
-16اص اًذاختي تشقِ ٍ اسپشی ٍ سایش ظشٍف تحت فطاس دس آتص خَدداسی ًوائیذ .
سخنی با جوانان:
-1اص پشتاب تشقِ ٍ دیگش هَاد هٌفجشُ کِ هَجة سلة آسایص دیگشاى جذاً خَدداسی ًوائیذ .
-2تشای ضادی خَد تِ آصاس ٍ اریت دیگشاى ًپشداصیذ.

-3اص سیختي هایعات اضتعال صا هاًٌذ ًفت  ،تٌضیي  ،کاصٍئیل ٍ  ...تش سٍی آتص جذاً خَدداسی ًوائیذ .
-4جَاًاى ٍ ًَجَاًاى عضیض اص پشتاب تشقِ ٍ دیگش هَاد هٌفجشُ کِ هَجة سلة آسایص دیگشاى هی ضَد جذاً
خَدداسی ًوائیذ.
-5تش افشٍختي آتص ّویطِ دس دست ضواست اها ّوَاسُ اطفای آى دس اختیاس ضوا ًیست ٍ اهکاى سشایت تِ هٌضل
ٍ اتَهثیل ضوا ٍجَد داسد .
-6اص تجوع ٍ تشافشٍختي آتص ٍ ایجاد ساّثٌذاى دس هعاتش تپشّیضیذ .
-7تا پشتاب هَاد هحتشقِ ٍ ًاسًجک ّای دست ساص تِ اهَال عوَهی صذهِ ًضًیذ .
-8هَاد هٌفجشُ هوکي است دس هجاٍس آتص ٍ حتی تش احش گشهای اًذک هٌفجش ضَد .
-9هَاد هٌفجشُ احتوال داسد دس داخل جیة یا دست ضوا هٌفجش گشدد ٍ حَادث ًاگَاسی تَجَد آٍسد .
-10حَادث صاییذُ تی احتیاطی ٍ عذم آضٌایی تِ هسائل ایوٌی است .
ّ-11شگض تِ ساخت هَاد هٌفجشُ فکش ًکٌیذ کِ تسیاس خطشًاک است .
-12صذای ًاضی اص اًفجاس تشای ًَصاداى ٍ خاًوْای تاسداس ٍ تیواساى ٍ سالوٌذاى تسیاس خطشًاک است .
-13تا تفشیحات ًاسالن ٍ تشقِ تاصی هَجة تشافیک ٍ ضلَغی خیاتاًْا ًطَیذ .
ّ-14وِ ها دس تَلیذ اهٌیت ًقص داسین .
-15اهٌیت جض تا قاًَى هذاسی حاصل ًوی ضَد .
-16هْن تشیي پطتَاًِ تشای اقتذاس پلیس  ،اعتواد هشدم است .
-17احتشام تِ قاًَى  ،احساس اهٌیت اجتواعی سا افضایص هی دّذ .
-18پیطگیشی آساًتش  ،اسصاًتش ٍ هَحشتش است .
-19هَاظة اعوال ٍ سفتاس خَد تاضین تا تِ عفت ٍ اسصش ّای عوَهی جاهعِ لطوِ ای ٍاسد ًطَد .

