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 کٌٌذُ پاک هحصَالت از بسیاری دارد؟ هرگ احتوال خاًگی ّای کٌٌذُ پاک از بؼضی ضذى هخلَط کِ داًستیذ هی آیا
 هحلَل یک -است کٌٌذُ سفیذ ضَد هی استفادُ هٌسل در اغلب کِ ضیویایی هَاد از دیگر یکی .ّستٌذ آبی آهًَیاک هحتَی

 گٌذزدایی ٍ ػوَهی ًظافت جْت ای هادُ ػٌَاى بِ یا ٍ لباسطَیی هاضیي در کٌٌذُ سفیذ هایغ .سذین ّیپَکلریت از آبی
  تَلیذ بِ هٌجر ضذُ اًجام ضیویایی ٍاکٌص کٌیذ، هخلَط ّن با را ضیویایی هادُ دٍ ایي ضوا اگر .ضَد هی استفادُ هٌسل در

 گسارضات تَاًیذ هی ایٌترًت در .ضَد هرگ بِ هٌجر تَاًذ هی گازّا ایي استٌطاق .ضذ خَاّذ کلرآهیي بٌام سوی گازّای
 .کٌیذ پیذا را هٌسل در استفادُ هَرد ضیویایی هَاد سایر یا ٍ ضیویایی هَاد ایي ضذى هخلَط از ًاضی حَادث از هتؼذدی

  بسیاری در ابسار ایي .ضذ خَاّذ بحج ضیویایی هَاد کٌُص برّن هاتریکس بٌام ابساری بارٓ در Beacon بؼذی ًطریِ در
 .ضَد هی استفادُ ضیویایی هَاد خطر پتاًسیل رساًی اطالع جْت ّا سازهاى از

!از داوش ایمىی خًد در مىسل استفادٌ کردٌ ي در اختیار دیگران ویس قرار دَید  
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 شما چٍ کاری می تًاوید اوجام دَید؟

 .را بِ دٍستاى ٍ خاًَادُ خَد اطالع رساًی کٌیذ  Beaconاطالػات ًطریِ•
  ارزضوٌذ تجربیات ایي داریذ، کار ٍ سر خطرًاک هَاد با کار هحل در ضوا !کٌیذ استفادُ هٌسل در را خَد ایوٌی داًص•

  ًظر هذ را ایوٌی هَارد خطرًاک هَاد با کار ٌّگام کار هحل در کِ ّواًطَر .کٌیذ استفادُ ًیس کار هحل از خارج را
 :هثال برای !دّیذ ًجات را فردی زًذگی است هوکي .ضَیذ یادآٍر ًیس خاًَادُ ٍ دٍستاى بِ آًرا رػایت داریذ،

 ضذُ پیطٌْاد احتیاطات ٍ کٌیذ هطالؼِ را هٌسل در استفادُ هَرد هحصَالت رٍی دٌّذُ ّطذار ّای برچسب ّوَارُ •
 .ًوائیذ رػایت ًگْذاری ٍ هصرف ًحَُ برای را

 .کٌیذ استفادُ ضذُ، ًَضتِ برچسب رٍی بر کِ ّواًگًَِ را پیطٌْادی حفاظتی ٍسایل ّویطِ•
 بخارات پراکٌذى جْت هٌاسب تَْیِ کار اًجام هحذٍدُ در کِ یابیذ اطویٌاى هٌسل، در خطرًاک هَاد با کار ٌّگام•

 .باضذ داضتِ ٍجَد خطرًاک
 .باضیذ هطلغ آى پیاهذ ٍ ٍاکٌص ًَع از کاهالً آًکِ هگر ًکٌیذ هخلَط ّن با را هحصَالت ایٌگًَِ•

 رفتار ّواًگًَِ کٌیذ، هی استفادُ هٌسل در را خطرًاک هَاد ٍقتی .بیاٍریذ دٍستاًتاى ٍ خاًَادُ برای خَبی ّای هثال
 کار خطرًاک هَاد با ایوٌی هَارد گرفتي ًظر در بذٍى کِ بیٌیذ هی را دیگری افراد اگر .کٌیذ هی ػول کار هحل در کِ کٌیذ
 .دّیذ آهَزش ایطاى بِ را ایوي استفادٓ رٍش کٌٌذ، هی
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