
  در برابر قطع برقیمنیا
 

اگر . اد طول بکشدی زیجاد کند و مخرب باشد مخصوصًا وقتی را ای تواند مشکالتی برق میقطع ناگهان
اگر قطع . دی نباشی فاسدشدنیهانگران خراب شدن غذا، ا کمتر ادامه داشتی ساعت 2 یقطع برق برا

 همه ی کند و راحتیری جلوگیی تواند از خراب شدن مواد غذای است که مییروشها،  بودیبرق طوالن
 . ن کندیافراد خانواده شما را تأم

  
د در زمان ی دهد تا بتوانیر را در دسترس شما قرار میاطالعات ز، کایب سرخ آمری صلBay Areaشعبه 

 :دیی مشکالت برآ برق از عهدهیقطع
  

  دی کنیزیبرنامه ر
 .دیر را لحاظ کنی برق موارد زی در برابر قطعیمنیدر برنامه ا

   : کنندی که غذا را حفظ میلوازم •
o رن که خوب کار کنندی استی ارزان پلیخدانهای -خدان یا چند یک ی.  
o ی غذا را بران کاری برق ایدر زمان قطع، دیخ بگذاریخچال یا یخدان یدور غذاها در  -خ ی 

 .   داردیخ نگه می تر یمدت طوالن
o غذا را اندازه ی داخلیع دماید سری توانین دماسنجها شما میبا ا -ع یتال سریجیدماسنج د 

 یدما. دیال راحت آنها را مصرف کنید که آنها سرد هستند و با خید و مطمئن شویریبگ
 .  درجه باشد40تر از شی ساعت ب2ش از ی بید هر بار برای نبای فاسد شدنیغذاها

 به برق یله نجات بخشیا وسی، از داردی در خانه شما به برق نی اگر شخص:نیگزیمنابع برق جا •
 یاگر م. دیرین در برنامه انتقال خود در نظر بگیگزید که منبع برق جایاد داشته باشیب، وابسته است

د قدرت یمطمئن شو. دیورت کند با متخصصان فن مانند برق کارها مشید ژنراتور داشته باشیخواه
 . از شما متناسب استید با نیده ای که خریژنراتور

 ی و آتش سوزیبرق گرفتگ، د کربنی سم مونواکس:دیدکربن نصب کنی مونواکسیهشدارها •
ا یگرم کردن ،  برقین برایگزی منابع جاید وقتید به آنها توجه کنی هستند که بای مهمیخطرها

 . دی هر طبقه خانه نصب کنیهشدارها را در مناطق مرکز. د شونی استفاده میخوراک پز

 دیه کنیبسته مخصوص را ته

ا کره بادام یسوپ کنسرو شده ،  زای انرژیهایدنی همچون نوشی اقالم:ی فاسد نشدنییمواد غذا •
 . دی را در بسته قرار دهینیزم

   هر روز فردیک گالن آب برای •
  یه و پزشکی اولیجعبه کمکها •
هنگام ، یل خطر آتش سوزیبه دل: توجه( و نقشه ی ضروریابزارها،  داریو باتریادر، چراغ قوه •

 ) دیقطع برق از شمع استفاده نکن
   محکمیلباس و کفشها •
 را در ی مانند کتاب و اسباب بازی و رفاهیلوازم بهداشت، اسناد مهم: ی و بهداشتیلوازم شخص •

 . دیبسته قرار ده
  پول خرد •



  اطالعات تماس اورژانس •

  دی الزم را کسب کنی هایآگاه
 .دیگران محافظت کنین قطع برق از خود و دیبعد و ح، د چگونه قبلیریاد بگی

 د چه کردیهنگام قطع برق با

سپس . دیز را تا آنجا که امکان دارد باز نکنیخچال و فریدر : دی مناسب نگه داریغذاها را در جا •
 داخل یسپس غذاها، خچالی داخل ی فاسد شدنیابتدا غذاها: دیر مصرف کنیب زیغذاها را به ترت

 . ی و اصلی فاسد نشدنیبعد غذاها، زریفر
مانند اجاق (ل ی وسا:دید خاموش کرده و از برق بکشیاز نداری را که به آنها نیزات برقیه تجهیکل •

. دیاز برق بکش، دی کردی را که قبل از قطع برق استفاده میکیل الکترونیا وسایزات یتجه، )گاز
د تا یک چراغ را روشن بگذاری. زات صدمه بزندی تواند به تجهیاد می زیولتاژ ناگهان،  برق آمدیتوق
 . دی برق آمد بفهمیوقت

ا در یا کنار پنجره ید ی باز برسانیع خود را به فضای سر:د کربن به صدا درآمدیاگر هشدار مونواکس •
 . دی کمک کنیاز آنجا تقاضا. دیباز برو

 یزاتیتجه، دی کنی از ژنراتور قابل حمل استفاده میوقت: دیژنراتور استفاده کنمن از یط ایدر شرا •
ستم برق خانه یژنراتور را به س: توجه. دیمًا به ژنراتور وصل کنید مستقید روشن کنی خواهیرا که م

 . دیوصل نکن

  د کردی برق آمد چه بایوقت

مقامات . رندیه دور از آنها قرار گد کی از افراد خانواده هم بخواه:دی برق دست نزنیمهایبه س •
 . دیمسئول محل خود را از قطع برق مطلع ساز

 4(ت ی درجه فارنها40 ی ساعت در معرض دما2 را که مدت یی غذا:دیزی فاسد را دور بریغذاها •
، دیاگر شک دار. دیزیدور بر،  نامطبوع داردیا بویظاهر ، ا رنگیقرار داشته است ) گرادیدرجه سانت

. دید سالمت آن اعتماد نکنیی تأی آن برایا بویا به ظاهر ید یهرگز غذا را نچش! دیندازیر بآن را دو
 ی آن است میخ روی یستالهایت است و کری درجه فارنها40زر کمتر از ی داخل فری غذایاگر دما

 . دی غذا از دماسنج استفاده کنی دمای بررسیبرا. دیز کنید آن را مجددًا فریتوان

 


