
آماده!  تجهیز!  حرکت!
گسترده آتش سوزی  با  مقابله  برای  شما  شخصی  عملیاتی  طرح 



Beverly Hills یکی از زیباترین مکان ها برای زندگی است، ولی زندگی در بافت شهری خطرات 
خاص خودش را دارد.  فصل آتش سوزی یک حقیقت ساالنه است و الزم است آتش نشان ها و 

ساکنین بطور پیوسته مراقب خطر آتش سوزی گسترده باشند.

اداره آتش نشانی Beverly Hills تمام احتیاط های الزم را برای کمک به حفظ شما و اموالتان دربرابر 
آتش سوزی گسترده بکار می گیرد.  اما حقیقت این است که در مواقع آتش سوزی گسترده، ماشین های 
آتش نشانی یا آتش نشان های کافی برای دفاع از خانه ها در مراحل اولیه این واقعه وجود ندارد.  این 

حقیقت ایجاب می کند که شما درقبال حفاظت از خود، خانواده و اموالتان شخصاً مسئول باشید.  

آن دسته از آتش سوزی هایی که پوشش گیاهی خشک و وزش بادهای خشک و داغ به آن ها دامن 
می زند بسیار خطرناک و کنترلشان ناممکن است.  بسیاری از ساکنین خانه هایشان را بدون 

درک کامل اثر آتش سوزی گسترده بر آنها بنا کرده و محوطه سازی کرده اند.  تعداد انگشت شماری 
خانواده هایشان را بقدر کافی برای تخلیه سریع آماده کرده اند.  بسیاری حتی پیامدهای احتمالی نادیده 

گرفتن دستور تخلیه را نمی دانند و وقتی می فهمند که دیگر خیلی دیر شده است.  

این نشریه نکات و ابزارهای آماده شدن موفق برای آتش سوزی را ارائه خواهد داد. همچنین شما 
را راهنمایی خواهد کرد که چطور خانه تان را به قابلیت مقاومت دربرابر حریق مجهز کنید.  این 

 BHFD .نشریه به شما کمک می کند فضای ضروری قابل دفاع در اطراف خانه تان ایجاد کنید
)اداره آتش نشانی Beverly Hills( توصیه می کند از دستورهای تخلیه که درپی آتش سوزی های 

گسترده صادر می شود همیشه پیروی کنید.  این نشریه به شما کمک می کند خود، خانواده و خانه تان 
را آماده سازید تا بتوانید کامالً به موقع و تا قبل از نزدیک شدن سریع آتش از محل بروید. 

رخ دادن  آتش سوزی بزرگ بعدی در Beverly Hills اما و اگر ندارد، فقط زمان آن معلوم نیست.  
به همین دلیل است که مهمترین شخص در حفاظت از جان و اموال شما آتش نشان نیست، بلکه 

خود شما هستید.  از طریق برنامه ریزی و آماده سازی پیشین، همه ما می توانیم دربرابر آتش سوزی 
گسترده آماده باشیم.  امیدواریم نکات موجود در این نشریه در افزایش هوشیاری شما و ایجاد یک 

محیط ایمن دربرابر آتش سوزی برای شما و خانواده تان مفید واقع شود.  

رئیس اداره آتش نشانی شما،

Gregory Barton
Beverly Hills اداره آتش نشانی
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خانه قابل دفاع خانه ای است که در مواقع آتش سوزی گسترده در شرایط باد با شدت متوسط، بیشترین احتمال بقا را دارد. خانه های قابل دفاع خانه هایی هستند 
که مطابق با الزامات فضای قابل دفاع یا برنامه اصالح سوخت می باشند و مطابق با فصل 7A از قانون نظام مهندسی کالیفرنیا، مقاوم سازی شده اند. 

»اصالح سوخت« باریکه ای است از زمین بین ملک بهسازی شده و طبیعت که در آن پوشش گیاهی قابل احتراق برداشته شده، تنک شده یا اصالح شده 
است و ممکن است تاحدی یا کامالً با گیاهان مقاوم دربرابر خشک سالی، آتش سوزی و/یا گیاهان آبیاری شده جایگزین شود تا سطح قابل قبولی از خطر 

آتش گرفتن پوشش گیاهی فراهم شود. 
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آمادهآماده شوید - یک خانه قابل دفاع ایجاد کنید

اصالح سوخت چیست؟

 اصالح سوخت حرارت تابشی و همرفتی را کاهش می دهد و از این 
طریق، میزان قرار گرفتن جاده یا سازه در معرض حرارت را کاهش 
 می دهد و پرسنل اطفا حریق فضای ایمن تری برای اقدام کردن دارند. 
ثابت شده است که اصالح سوخت عامل مهمی در کاهش انتشار حریق 
ناشی از آتش سوزی های گسترده به سازه ها است. در ترکیب با الزامات 

ساختمان سازی خاص مقرر در فصل 7A از قانون نظام مهندسی کالیفرنیا 
)California Building Code, CBC(، شروع احتراق سازه ها بیشتر 

می یابد.  کاهش 

 از تاریخ 1 ژانویه 2023، الزامات اصالح سوخت در موارد زیر 
صدق می کند؛ ساخت و ساز جدید، 2,500 فوت مربع از محوطه سازی 
جدید یا بازسازی آن، تغییر کاربری یا افزونه ها یا تغییراتی که نیاز به 

اسپرینکلر آتش دارد. امالکی که در »مناطق دارای خطر آتش سوزی بسیار 
باال« قرار دارند مشمول حکم محوطه سازی با مدل صرفه جویی در آب 

)Model Water Efficient Landscape Ordinance, MWELO( 
از قانون نظام مهندسی کالیفرنیا، عنوان 23، هستند و الزم است تا 

طرح های محوطه سازی اصالح سوخت را ارائه دهند 
تا توسط مأمور قانون آتش نشانی بررسی و تأیید شود. 

برای استاندارد اصالح سوخت، پوشش گیاهی ممنوعه و الزامات بیشتر به 
کنید. مراجعه  زیر  لینک 

http://www.beverlyhills.org/fuelmodification
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فوت  0-200

200 فوت خارج از ساختمان ها، سازه ها، تراس ها و غیره امتداد می یابد.

• تمام پوشش گیاهی پژمرده، خشکیده یا با رشد اضافی را بردارید

• سایبان های درختی را مدام هرس کنید تا شاخه ها همواره حداقل 5 فوت از سازه ها و 10 فوت از سایر درخت ها فاصله داشته باشند.

• نخاله های ایجادشده از پوشش گیاهی )برگ های خشک، برگ های سوزنی کاج و شاخ وبرگ های هرس شده( را از حیاط، پشت بام و ناودان های باران جمع کنید.

• پشته های چوب و سایر مواد قابل اشتعال را به جایی با فاصله حداقل 15 فوت به دور از سازه ها منتقل کنید.

• مواد قابل اشتعال و پوشش گیاهی نزدیک به و زیر تراس ها یا هر قسمتی از سازه را بردارید.

• پوشش گیاهی نزدیک پنجره ها و هواکش ها را بردارید یا هرس کنید.

• از قرار دادن پوشال قابل احتراق نزدیک سازه خودداری کنید.

• »سوخت های نردبانی« )پوشش گیاهی پست که انتشار آتش از زمین به سایبان درختی را ممکن می کند( را بردارید. یک جداسازی بین پوشش گیاهی پست و 

شاخه های درخت ایجاد کنید. این کار فقط با کاهش ارتفاع  پوشش گیاهی پست و / یا چیدن شاخه های درختان کوتاه قد انجام پذیر است.

مازاد فوت   50

از 200 فوت تا 50 فوت مازاد از ساختمان ها، سازه ها، تراس ها و غیره امتداد می یابد. اگر ملک شما شیبی بیشتر از 25 درصد نسبت به طرح های افقی 
داشته باشد، فاصله 50 فوت مازاد اعمال می شود.

فضای قابل دفاع فضای مورد نیاز بین یک سازه و طبیعت است که تحت شرایط معمول یک میانگیر کافی برای جلوگیری یا توقف انتشار آتش سوزی 
گسترده به یک سازه ایجاد می کند. این فضا از شروع آتش سوزی درپی برخورد مستقیم شعله آتش و حرارت تابشی حفاظت می کند. تبعیت از آن در طول 
شرایط آتش سوزی گسترده برای بقا ضروری است. الزامات فضای قابل دفاع فارغ از سال ساخت برای تمام سازه ها اعمال می شود. برای کمک به بهبود 
فضای قابل دفاع و کاهش شرایط خطرناک ناشی از پوشش گیاهی، اداره آتش نشانی Beverly Hills یک بازرسی ساالنه از تمام امالک واقع در »مناطق 

دارای خطر آتش سوزی بسیار باال« )Very High Fire Hazard Severity Zone, VHFHSZ( واقع در شمال بلوار Sunset انجام می دهد. برای 
www.beverlyhills.org/fdbrush اطالعات و الزامات تکمیلی، لطفاً به سایت زیر مراجعه کنید

فضای قابل دفاع چیست؟



بهترین شانس در سالم ماندن یک خانه از آتش سوزی گسترده را مصالح ساختمانی آن و کیفیت فضای قابل دفاع اطراف آن رقم می زند.  اخگرهای ناشی از 
آتش سوزی گسترده پیوند ضعیف در طرح حفاظت از آتش سوزی خانه را خواهد یافت و بدلیل یک عامل کوچک، نادیده گرفته شده یا آنچه در ظاهر بی اهمیت 

پنداشته شده است، شرایط را تحت کنترل درمی آورد.  با این حال، اقداماتی وجود دارد که می توانید برای حفاظت از خانه تان دربرابر آتش سوزی گسترده انجام 
دهید.  درحالی که ممکن است نتوانید تمام اقدامات مندرج در لیست زیر را انجام دهید، اما هریک از آنها ایمنی و بقای خانه و احتماالً خانواده شما را درطول 

آتش سوزی های گسترده افزایش می دهد. 

خانه مقاوم سازی شده چیست؟

پیش آمدگی لبه بام
اخگرها در زیر پیش آمدگی لبه بام باز جمع می شود و چوب بدون پوشش یا سایر مواد قابل اشتعال را آتش می زند.

 
دریچه های هواکش

اخگرها وارد اطاقک زیر شیروانی،  فضای خالی زیر خانه و سایر فضاهای دور از چشم می شوند و مواد قابل اشتعال را 
آتش می زنند. دریچه های هواکش در پیش برآمدگی لبه بام و طاقچه ها به طور خاصی آسیب پذیر هستند، و همین طور 
دریچه های هواکش بدون توری محافظ. پاک سازی پوشش گیاهی و دور نگه داشتن از دریچه های هواکش از هدایت پیوسته 

اخگرها بداخل منفذها جلوگیری می کند.
  

دیوارها
 روکش های دیوار و سایر مواد قابل احتراق یا مواد همپوشانی یک سطح یا شکاف برای نشستن و آتش گرفتن 

اخگرها فراهم می کند.
 

پنجره ها، َدرها و گاراژ
اخگرها می توانند وارد شکاف َدرها از جمله َدرهای گاراژ شوند. گیاه ها یا انبار قابل اشتعال نزدیک پنجره ها ممکن 
 است از اخگرها آتش بگیرند و حرارتی ایجاد کنند که می توانند پنجره ها را بشکنند و/یا چارچوب های قابل اشتعال 

را ذوب کنند.
 

بالکن ها، تراس ها و حصارها
اخگرها در سطوح و زیر تراس و بالکن های قابل احتراق جمع می شود و مواد را آتش می زنند و از طریق دیوارها یا 
پنجره ها وارد خانه می شوند. حصارکشی غیر قابل اشتعال را هنگام اتصال به خانه در فاصله 5 فوت اول قرار دهید.

 
برای مقاوم تر کردن خانه تان، به فکر استفاده از یک سیستم اسپرینکلر آتش از نوع خانگی باشید. این سیستم عالوه بر خاموش کردن 

آتشی که توسط اخگر با ورود به خانه تان آغاز شده، از شما و خانواده تان به طور شبانه روزی دربرابر آتش سوزی گسترده با منشاء 
داخل خانه نیز حفاظت می کند.

 
اثاثیه بیرونی

اثاثیه چوبی یا پالستیکی به آسانی آتش می گیرند. اثاثیه را نزدیک محل مسکونی نگه ندارید. دور نگه داشتن کوسن ها به کاهش 
ریسک آتش گرفتن مواد آن کمک می کند.

 
ناودانی ها

 اخگرها می توانند نخاله هایی که در نوادانی ها جمع شده است را آتش بزنند. قرار دادن تورهای مناسب مانع جمع شدن 
نخاله ها خواهد شد.

 
پشت بام ها

پشت بام ها آسیب پذیرترین سطوحی هستند که اخگرها می نشینند، زیرا آنجا گیر می کنند و سبب آتش سوزی می شوند. شیارهای 
پشت بام، لبه های باز کاشی های بام تمام نقاط ورود اخگرها است.

آماده حفاظت دربرابر اخگرهای آتش هستید؟...
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محوطه و حیاط خانه:  مطمئن شوید که حداقل یک فضای قابل دفاع با شعاع 100 فوت 
)پوشش گیاهی پاک سازی شده( اطراف خانه تان داشته باشید. توجه داشته باشید که برای خانه ها 
در مکان های بسیار خطرناک ممکن است حتی به فضای بیشتری نیاز باشد. به عبارت دیگر، 
برای تعیین تأثیر یک شیب معمول یا حیاط همسایه بر ملک شما در زمان آتش سوزی گسترده، 

باید به تجربه در گذشته توجه داشت.

علف های هرز و علف های خشک را قبل از ظهر که هوا خنک تر است ببرید تا احتمال 
آتش سوزی را کاهش دهید.

محوطه سازی را با گیاهان مقاوم دربرابر آتش انجام دهید که حاوی رطوبت باال و رشد کم هستند.

پشته های چوب، مخازن پروپان و مواد قابل اشتعال را دور از خانه و سایر سازه ها نظیر گاراژ، 
طویله و آلونک ها نگهداری کنید.

مطمئن شوید که درخت ها دور از خطوط انتقال برق باشند. 

برای مشاهده لیستی از گیاه ها و معیارهای کاشت گیاه به وب سایت ما مراجعه کنید.

دریچه های هواکش:  دریچه های هواکش در خانه ها به ویژه دربرابر اخگرهای 
معلق در هوا آسیب پذیر هستند.

تمام دریچه های هواکش باید با توری فلزِی یک هشتم اینچی پوشیده شوند. 
از پشم شیشه یا توری پالستیکی استفاده نکنید، زیرا ذوب می شوند و آتش 

می گیرند.

هواکش ها یا طاقچه های اتاقک زیرشیروانی باید محدود شوند، یا به طریقی 
مانع ورود اخگر شوند )توری مش کافی نیست(

پشت بام:  پشت بامتان آسیب پذیرترین بخش خانه شماست، زیرا به آسانی با 
اخگرهای بادآورده آتش می گیرد. پشت بام های شینگلی احتمال تخریب شدن 
بیشتری نسبت به پشت بام های مقاوم دربرابر آتش سوزی گسترده در مواقع 

بروز آتش سوزی های گسترده دارند.

پشت بام خود را با مواد مقاوم دربرابر آتش سوزی که شامل کمپزیت، فلز 
یا کاشی است بسازید. فضاهای بین بستر بام و روکش آن را مسدود کنید 

تا از ورود اخگر جلوگیری شود.

برگ های سوزنی کاج، برگ ها و نخاله های دیگر را از پشت بام ها و آبراه ها 
پاک سازی کنید.

شاخه های درخت را در محدوده ده فوتی از پشت بام خود ببرید.

داخل:  آتش خاموش کن های سالم را در دسترس نگهداری کنید.
آشکارسازهای دود را در هر طبقه از خانه و نزدیک اتاق های خواب نگه 
دارید. آنها را ماهانه تست کنید و باتری ها را دو بار در سال تعویض کنید.

نشانی:  مطمئن شوید که نشانی شما به طور 
واضح از جاده قابل مشاهده باشد.

پنجره ها:  حرارت از آتش سوزی ممکن است حتی قبل از آتش گرفتن 
خانه سبب شکستن پنجره ها شود. این امر سبب می شود اخگرهای سوزان 
وارد شوند و آتش سوزی در داخل شروع گردد. پنجره های تکی و بزرگ 

به ویژه آسیب پذیر هستند.

شیشه دوجداره نصب کنید و جداره بیرونی آن از جنس شیشه سکوریت 
باشد تا احتمال شکستن در هنگام آتش سوزی کاهش یابد.

اندازه و تعداد پنجره ها در خانه تان را که مقابل فضاهای بزرگی از پوشش 
گیاهی است محدود کنید.

دیوارها:  محصوالت چوبی نظیر تخته ها، جداره ها یا شینگل ها مواد 
معمول برای روکش دیوارها است. با این حال، آنها قابل اشتعال 

نیستند. آتش سوزی  مستعد  محل های  برای  ایمنی  انتخاب های  و  هستند 

ساخت یا بازسازی را با مصالح ساختمانی مقاوم دربرابر آتش نظیر آجر، 
سیمان، سنگ یا گچ انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که مواد را از فونداسیون تا سقف امتداد دهید.

بازدید از یک خانه آماده دربرابر آتش سوزی گسترده
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مسیرهای ورود به پارکینگ و جاده های دسترسی:  مسیرهای ورود 
به پارکینگ باید طوری طراحی شوند تا خودروها و تجهیزات 
آتش نشانی و اورژانسی بتوانند به خانه دسترسی داشته باشند. 

جاده های دسترسی محلی باید یک شانه حداقل 10 فوتی از هر طرف 
جاده داشته باشد و عبور و مرور دوطرفه را ممکن سازد.

مطمئن شوید که تمام دروازه ها به داخل باز می شوند و به قدر کافی 
باشند. اورژانسی  تجهیزات  مناسب  تا  باشند  وسیع 

درخت ها و بوته های معلق روی جاده را تا حداقل 13.5 فوت هرس 
کنید تا عبور خودروهای اورژانسی میسر شود.

گاراژ:  یک آتش خاموش کن و ابزارهایی نظیر بیل، شن کش، سطل و کج بیل 
را در مواقع اضطراری آتش سوزی در دسترس نگهداری کنید.

یک َدر مستحکم با لوالهای بسته شونده خودکار بین فضاهای سکونت و 
گاراژ نصب کنید. نوارهای آب بندی در دور و زیر َدرها نصب کنید تا از 

ورود اخگر ممانعت شود.

 تمام مواد قابل احتراق و قابل اشتعال را دور از منابع آتش سوزی 
نگهداری کنید.

حصارکشی  که از  کنید  حاصل  اطمینان  احتراق:   غیرقابل  حصارکشی 
غیرقابل احتراق برای حفاظت از خانه خود در طول آتش سوزی 

کنید.  استفاده  گسترده 

احتراق:   غیرقابل  مواد  با  مسدودشده  بام  لبه  پیش برآمدگی های 
پیش برآمدگی های پشت بام را با مواد غیرقابل احتراق مسدود کنید تا از 

شود. جلوگیری  اخگرها  شدن  جمع 

ناودانی ها:  نوادانی ها را توری سیمی بگذارید یا مسدود کنید تا از 
شود. جلوگیری  گیاهی  نخاله های  شدن  جمع 

 منبع آب:  چند شلنگ باغبانی که طول کافی دارند و به سراسر 
خانه و سازه های دیگر در ملکتان می رسند در دسترس داشته باشید.

اگر استخر یا چاه دارید، به فکر یک پمپ هم باشید.

دودکش:  خروجی دودکش و لوله بخاری را با توری های محافظ غیرقابل 
اشتعال با شبکه یک چهارم اینچی یا کوچکتر بپوشانید تا از بیرون رفتن 

اخگرها و بروز آتش جلوگیری شود.
مطمئن شوید که دودکش حداقل 10 فوت از شاخه های درخت دور باشد.

پوشش تراس/پاسیو: از مصالحی با الوار سنگین و غیرقابل اشتعال 
برای پوشش های تراس و پاسیو استفاده کنید.

زیر بالکنی ها و تراس ها را با مواد مقاوم دربرابر آتش بپوشانید تا باد 
نتواند اخگرها را به زیر آن ببرد، و نهایتاً گیر کند و آتش برافروزد.

تراس خود را از مواد قابل اشتعال مانند سبدها، تزئینات با گل خشک و 
سایر نخاله ها پاک سازی کنید.

سطح تراس اگر در محدوده 10 فوت از خانه قرار داشته باشد، باید در 
برابر جرقه ها مقاوم باشد.
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کنید آماده  را  خود  خانواده   - شوید  تجهیزتجهیز 

��یک طرح مقابله با فاجعه خانوادگی ایجاد کنید که شامل بازدید از مکان ها و طرح های 
ارتباطات باشد و آن را مدام یادآوری کنید. در طرح خود تخلیه حیوانات بزرگ مانند 

اسب ها را اضافه کنید.

��آتش خاموش کن ها را در دسترس قرار دهید و به خانوده تان نحوه استفاده از آنها را 
آموزش دهید.

��اطمینان حاصل کنید که خانواده تان می داند کنترل های قطع جریان اصلی گاز، برق و 
آب در کجا قرار دارند و  چگونه از آنها استفاده کنید.

�چند مسیر فرار مختلف را طراحی کنید.

�یک محل مالقات اضطراری خارج از محل خطر آتش سوزی مشخص کنید.

�یک کیت لوازم اضطراری مطابق توصیه صلیب سرخ آمریکا جمع آوری کنید.

��یک دوست یا خویشاوند خارج از منطقه را به عنوان نقطه تماس مشخص کنید تا 
بتوانید با آن اعضایی از خانواده که جابجا شده اند ارتباط برقرار کنید.

��لیستی از شماره تلفن های اضطراری در کنار تلفن خود و در کیت لوازم اضطراری 
خود نصب کنید.

��یک کیت لوازم اضطراری دیگر در ماشین خود نگهداری کنید تا در مواردی که 
نمی توانید به دلیل آتش سوزی به خانه دسترسی یابید، از آن استفاده کنید.

�یک رادیو یا اسکنر همراه خود داشته باشید تا در مواقع آتش سوزی باخبر بمانید. 

��به همسایه تان درباره آماده! تجهیز! حرکت! و طرح عملیاتی�مقابله�با�آتش�سوزی�
گسترده�اطالع�دهید.
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مقابله  عملیاتی  طرح  یک 
گسترده  آتش سوزی  با 

با  مقابله  عملیاتی  طرح 
گسترده آتش سوزی 

طرح عملیاتی مقابله با آتش سوزی گسترده باید همراه تمام 
 اعضای خانوار شما و مدت ها قبل از آتش سوزی آماده شود.

از این چک لیست ها برای کمک به آماده کردن طرح مقابله با 
 آتش سوزی گسترده استفاده کنید.

 هر طرح خانواده بسته به شرایط متفاوت است.

وقتی که طرح خود را تمام کردید، آن را همراه خانواده یادآوری 
کنید و برای اجرای سریع در مکانی امن و قابل دسترس 

کنید. نگهداری 



بسازید کیت  یک 
•  یک جفت کفش قدیمی و یک چراغ قوه را برای تخلیه شبانه در 

دسترس نگه دارید.

 •  اصل شش نکته ای را برای مواقع تخلیه ضروری در دسترس 
قرار دهید:

• افراد و حیوانات خانگی
• کاغذها، شماره های تلفن و�اسناد مهم
• نسخه های دارویی، ویتامین ها و عینک

• تصاویر و اشیاء یادگاری غیرقابل جایگزین
• کامپیوترهای شخصی�)هارد�دیسک�ها�و�حافظه�های�دیگر(

•  »پالستیک« )کارت�های�اعتباری،�کارت�های�عابر�بانک(�و پول نقد

دهید: هشدار  را  همسایه ها  و  خانواده 
•  لباس مناسب بپوشید�)مانند�لباس��ساخته�شده�از�فیبرهای�طبیعی�نظیر�

کتان�و�کفش�کار(.�عینک و دستمال سر یا ماسک را در دسترس 
نگه دارید.

•  مطمئن شوید که کیت نجات از آتش سوزی را در دسترس قرار دهید و 
وسایلی مثل رادیوی باتری خور، باتری یدک، شماره های اضطرای و آب 

آشامیدنی فراوان را شامل شود.

•  گوش بزنگ اخبار تلویزیون یا ایستگاه های رادیویی محلی باشید یا 
وب سایت اداره آتش نشانی را چک کنید.

•  نزدیک خانه تان بمانید،  آب فراوان بنوشید و اگر تخلیه نکرده اید     
مراقب خانواده و حیوانات خانگی خود باشید.

بیرونی چک لیست 
  وسایل قابل اشتعال را از قسمت بیرونی خانه جمع آوری کنید و 
آنها را داخل بیاورید )برای مثال اثاثیه پاسیو، اسباب بازی های 
کودکان، پادری ها و غیره( یا آنها را در استخرتان قرار دهید.

 مخازن گاز پروپان را قطع کنید.
 شلنگ های باغ را به شیرهای بیرونی متصل کنید.

  آبپاش ها یا آب روان را باز رها نکنید؛ آنها می توانند فشار آب 
حیاتی را هدر دهند.

 المپ های بیرون را روشن بگذارید. 

   ماشین را دنده عقب وارد گاراژ کنید. َدرها را ببندید و 
پنجره ها را باز کنید.

 یک نردبان در دسترس بگذارید.
 در ملک خود گشت بزنید و تمام آتش های کوچک را خاموش کنید.
  اتاقک زیر شیروانی و هواکش ها را با چوب چندالیه برش خورده 

یا درزگیرهای تجاری آب بندی کنید.
چک لیست داخل

 تمام َدرها و پنجره ها را ببندید و آنها را قفل نکنید.
  نورگیرهای قابل اشتعال پنجره و پرده ها را جدا کنید و کرکره های 

فلزی را ببندید.
 پرده های سُبک را درآورید.

  اثاثیه قابل اشتعال را به مرکز اتاق منتقل کنید تا دور از َدرها و 
پنجره ها باشند.

 گاز را از محل کنتور قطع کنید. شمعک ها را خاموش کنید.
  چراغ هایتان را روشن بگذارید تا آتش نشان ها خانه تان را تحت 

شرایط دودآلود ببینند.
 سیستم های تهویه را خاموش کنید.

قبل از نزدیک شدن آتش
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کنیدکنید حرکتحرکت   زود 
با حرکت زودهنگام، به خانواده تان بهترین شانس سالم ماندن از آتش سوزی را می دهید. با سنگین 

نکردن ترافیک جاده ها نیز می توانید به آتش نشان ها کمک کنید تا بتوانند راحت تر حرکت کنند و 
کارشان را انجام دهند.

اگر گیر افتاده باشید:  نکاتی برای نجات یافتن
• دور از دیواره  های بیرونی پناه بگیرید.

• داخل خانه تان گشت بزنید تا آتش ها را پیدا کنید و آنها را خاموش کنید.
• آستین های بلند و شلوارهای بلند بپوشید که از الیاف طبیعی نظیر کتان ساخته شده باشند.

• آب کافی بنوشید.
• مطمئن�شوید�که�در�صورت�آتش�گرفتن�خانه�بتوانید�از�آن�خارج�شوید�)بیاد�داشته�باشید�که�هرچه�داخل�خانه�داغ�است،�بیرون�خانه�چهار�تا�پنج�برابر�داغ�تر�است(.

• پس از برطرف شدن آتش سوزی، پشت بام خود را چک کنید و آتش ها، جرقه ها یا اخگرها را خاموش کنید.
• داخل اتاقک زیر شیروانی را برای وجود اخگرهای مخفی چک کنید.

• در ملک خود گشت بزنید و آتش های کوچک را خاموش کنید.
اگر آتش هایی است که نمی توانید با مقدار کمی آب یا در مدت زمان کوتاه خاموش کنید، با 1-1-9  تماس بگیرید.
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زمان حرکت

زودهنگام حرکت کنید تا از گیر افتادن در آتش سوزی، دود یا ترافیک 
جاده جلوگیری شود. منتظر نشوید تا مسئولین به شما بگویند محل را 
ترک کنید. در آتش سوزی شدید، آنها ممکن است زمان کافی نداشته 

باشند تا َدر هر خانه را بزنند. اگر به شما توصیه شد که خانه را ترک 
کنید، تردید نکنید! 

محل رفتن

 به یک محل از پیش تعیین شده بروید�)باید�یک�محل�کم�خطر�باشد،�نظیر�
خانه�همسایه�یا�خویشاوند�با�شرایط�کامالً�آماده،�پناهگاه�صلیب�سرخ�یا�مرکز�

تخلیه،�هتل�و�غیره(.

نحوه رسیدن به آنجا

چند مسیر عبور را درنظر داشته باشید چون ممکن است مسیری 
با آتش یا خودروها و تجهیزات اضطراری مسدود شود. یک مسیر 

فرار دور از آتش انتخاب کنید.

چه چیز با خود ببرید
کیت لوازم اضطراری که حاوی وسایل ضروری خانواده و حیوان 

خانگی است با خود ببرید؛ این وسایل ضروری می تواند شامل پول نقد، 
آب، پوشاک، غذا، جعبه کمک های اولیه و دارو باشد.  همچنین وسایل 

ارزشمند نظیر کامپیوتر، عکس ها و اسناد مهم را فراموش نکنید.

اعضای خانواده خود را سازماندهی کنید و ترتیباتی برای حیوانات 
خانوادگی تان صورت دهید.

آشنا باشید

 مسیرهای تخلیه مشخص شده شهر را بدانید. این مسیرها توسط شهر 
 برای بهبود تخلیه در طول آتش سوزی گسترده مشخص شده است و 
 به خدمات اضطراری کمک می کند تا به موارد اضطراری برسند. 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مسیرهای تخلیه مشخص شده به 

 http://www.beverlyhills.org/redflagwarning 
مراجعه کنید

NIXLE هشدارهای

برای دریافت هشدارهای Nixle درمورد Beverly Hills: عبارت 
 BEVHILLS را به 888777 ارسال کنید تا هشدارهای متنی 

دریافت�کنید.



گسترده آتش سوزی  با  مقابله  برای  من  شخصی  عملیاتی  طرح 

 طرح عملیاتی خود برای مقابله با آتش سوزی گسترده را بنویسید و آن را در مکانی نصب کنید که
هر یک از اعضای خانواده شما بتوانند آن را ببینند. آن را مدام همراه خانواده خود یادآوری کنید.

در طول روزهای خطر آتش سوزی شدید در منطقه تان، رسانه های محل خود را برای کسب اطالعات
درباره اخگرها نظارت کنید و آماده شوید تا طرح خود را اجرا کنید. شرایط آب و هوایی داغ، خشک و دارای وزش باد

محیط کاملی برای آتش سوزی گسترده ایجاد می کند.

BEVERLY HILLS اداره آتش نشانی

اگر شرایط اضطراری است با 911 تماس بگیرید

اداره پیشگیری از آتش سوزی: 281-2703 (310) 

www.beverlyhills.org :وب سایت

شماره تلفن های مهم 

اورژانس:

مدرسه:

خانواده:

دوستان:

زمان رفتن:

محل رفتن:

نحوه رسیدن به آنجا:

چه چیز با خود ببرید:

به چه کسی بگویید )قبل و بعد(:
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اقدامات و توصیه های ایمنی جانبی:

روز پرچم قرمز چیست و چرا این روز برایتان مهم است؟

درخت هایی که در نزدیکی اقامت قرار دارند باید به شیوه ای سالم نگهداری شوند. تنک کردن درختان، چیدن برگ های درختان و جدا کردن تمام مواد غیرزنده 
و نخاله ایجادشده توسط درخت به کاهش خطر کمک می کند.

نسبت به همسایگانتان مؤدب باشید. پوشش گیاهی ملک شخصی نباید از روی ملک همسایه مجاور عبور کند و تا زمانی که معلق است و با محل مسکونی 
تماس دارد، یک شرایط خطرناک ایجاد می کند. 

اگر پوشش گیاهی شما خطر آتش سوزی محسوب شود و به داخل یک ملک مجاور عبور کند، حکم اداره آتش نشانی Beverly Hills به شما اجازه تجاوز به 
امالک دیگر را نمی دهد. لطفاً تمام تالش خود را برای تماس و هماهنگ سازی پاکسازی یا کندن آنها انجام دهید. 

اگر شما و همسایه تان نتوانید در مورد مرزهای ملک به توافق برسید، شهر توصیه می کند تا یک نقشه بردار استخدام کنید تا به مشخص کردن مرز ملک کمک 
شود. شهر ابزارهایی برای مرجع دارد که می تواند از آنها استفاده کند، اما ازلحاظ رسمی نقشه برداری بهترین روش تأیید است.

برخی از پوشش های گیاهی، باالخص باتوجه به محل پوشش گیاهی در ملکتان، نیاز به امور نگهداری بیشتری دارند. پوشش گیاهی نزدیک سازه ها به امور 
نگهداری بیشتری برای جمع آوری نخاله ها نیاز دارد. این کار برای اطمینان از آن است که تمام پشت بام ها تمیز باشند و مجاورت با محل سکونت حفظ شود.

هیچ پوشش گیاهی ضد آتش سوزی وجود ندارد. هر چیزی ممکن است آتش بگیرد و این مسئولیت مالک است که امور نگهداری ملک خود را سراسر سال و 
نه فقط در طول فصل بازرسی انجام دهد.
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روزهای پرچم قرمز توسط اداره آتش نشانی Beverly Hills در محدوده 
این شهر اعالم می شود که طی آن: 1( رطوبت نسبی 15 درصد یا کمتر 

است که باد مداوم 25 مایل در ساعت یا بیشتر می وزد یا تندباد ناگهانی 35 
مایل بر ساعت و یک شاخص سوختن 151 به باال وجود دارد. 2( همچنین 
رئیس اداره آتش نشانی ممکن است در واکنش به خطر شدیدی نظیر برخورد 

گسترده صاعقه یا رخداد آتش سوزی فعال گسترده در سراسر منطقه روز 
پرچم قرمز اعالم کند.

خیابان هایی که عالمت های مشخص در آن نصب شده است بخشی از مسیر 
تخلیه اضطراری است یا فاقد عرض کافی مناسب ابزارهای آتش نشانی است 

و در طی آتش سوزی گسترده ترافیک وجود دارد. محدودیت های پارک 
کردن به کاهش ترافیک در طول تخلیه کمک می کند و همچنین کمک می کند 

که تجهیزات اضطراری به محل حادثه برسند. 

خیابان های دارای عالئم به قرار زیر است:
	 .Doheny شمال جاده ،La Altura جاده
	 .Doheny، شمال جاده Calle V خیابان
	 .Doheny شمال جاده ،Schuyler جاده
4 .Schuyler غرب جاده El Retiro Way
	 .Schuyler غرب جاده ،Calle Vista خیابان
	 .Schuyler غرب جاده ،Miradero جاده
	 .Loma Vista غرب خیابان ،Foothill شرق جاده ،Doheny جاده
	 .Doheny جنوب جاده ،Sunset شمال بلوار ،Foothill جاده
	 .Sunset شمال بلوار ،N Hillcrest جاده

		 .Sunset شمال بلوار ،Loma Vista خیابان
11 .Loma Vista غرب خیابان ،Schuyler شرق جاده ،Carla Ridge
		 .N Beverly شمال خیابان ،Coldwater Canyon خیابان
		 .Sunsetشمال بلوار� ،Benedict Canyon خیابان
		 .Tower شرق جاده ،San Ysidro خیابان
�جاده Tower، شمال خیابان Benedict Canyon، جنوب . 		

San Ysidro خیابان
�خیابان N Beverly، شمال بلوار Sunset، جنوب خیابان . 		

Coldwater Canyon

برای کسب اطالعات بیشتر از طریق زیر اقدام کنید 
http://www.beverlyhills.org/redflagwarning



قبل و بعد
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معمول خطرات 
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چنانچه مایل هستید بازرس کاهش ریسک جامعه آتش نشانی یک پیش بازرسی کلی از ملکتان در هریک از برنامه های زیر انجام دهد:

• مقاوم کردن خانه

• اصالح سوخت

• مدیریت پوشش گیاهی )پاک سازی علف هرز(

• آمادگی تجهیز حرکت

برای دریافت نوبت، لطفاً با شماره 2703-281-310  تماس بگیرید. مالک ملک الزم است در طول بازدید حاضر باشد. هدف اداره آتش نشانی در طی دوره 
پیش بازرسی آموزش و افزایش آگاهی و فراهم کردن توصیه هایی برای کاهش ریسک ملک است. این پیش بازرسی ها جایگزین بازرسی های ساالنه مورد نیاز نیست. 

برای سؤاالت دیگر، درخواست های بازرسی یا استعالم ها، لطفاً به آدرس vegetationprograms@beverlyhills.org ایمیل بفرستید

 آتش�سوزی�های�گسترده�بسیار�پیش�بینی�نشده�هستند.�اینکه�آتش�سوزی�گسترده�تا�به�حال�اینجا�رخ�نداده،�بدین�معنی�نیست�که�آتش�سوزی�دیگر�رخ�نخواهد�داد.�
هر�تالشی�که�برای�بهبود�ایمنی�آتش�سوزی�گسترده�در�جامعه�خود�می�کنیم،�شانس�نجات�از�آتش�سوزی�را�بیشتر�می�کند.�ما�همگی�می�توانیم�تغییری�ایجاد�کنیم.�حاضر�

و�آماده�باشید!

آتش نشانی: اداره  برنامه  خدمات 

هستید؟ آماده  خانه تان  و  شما  آیا 



آماده!  تجهیز!  حرکت!

The printing of this brochure was funded by a grant from the California Fire Foundation.


