
 ایمنی در مدارس

شناس ومشاور محیط زیستماندانا یاوری کار  

ایمنی و آتش نشانیعلیرضا یاوری کارشناس ، مشاور و مدرس    

 

 حادثه خبر نمی کند و معموال زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداریم.

د گیریم. اما چرا آن را جدی نمی گیریم؟شایکه آن را جدی بینعار فوق یک اصل اساسی در پیشگیری از حوادث است مشروط بر اش

فیت دارد و اگر ادث کسب می کنیم ، بسیار تلخند.فکر می کنیم حادثه پذیری ظری که در حوکه باور نداریم آموزه هاییل اینبه دل

                                                                                          ی شود.د دیگر تکرار نم، تا سالیان بعن حادثه ای رخ داد اال

ل انگاری مسئولین به وقوع در حوزه دانش آموزی و دانشجویی کم نیستند حوادث تلخی که در اثر سهمتاسفانه در دهه های گذشته   

های زیادی داغدتر کرده   ادهکنون خانوتوبوس های حامل دانشجویان و دانش آموزان و نخبگان کشور که تااژگونی و تصادف اپیوسته اند. از و

ر فضاهای آموزشی به ورطه نابودی کشانده یا از نعمت سالمتی محروم ی را دزی های مهلکی که جان عزیزان زیاد، تا آتش سو هتگرف

بعدی مبرا می عمد برای عقلی سلیم و قلبی رئوف کفایتمی کند تا به خود آید و خود را از مشارکت در قتل های شبه هریک  ،ساخته اند

                                                                                                                                                                 سازد.

و  یکی از مدارس شهرستان شفت آتش گرفت  بر اثر وزش باد شدید و طوفانی بودن هوا، بخاری کالس دوم صبح ۱۱بهمن، ساعت  ۱۸

 ج از کالس هدایت کرده بود، در کالس حبس شد و به شدت دچار سوخت معلم کالس که بچه ها را به خارمنجر به آتش سوزی کالس شد.  

 چشم از جهان فروبست. ۹۱سال درد و رنج ناشی از سوختگی شدید در آن حادثه، در تیرماه سال  ۱۵پس از تحمل تاسفانه و م

آتش سوزی رخ داد. حادثه روستایی محروم به نام سفیالن در لردگان، استان چهارمحال بختیاری در مدرسه ای در  ۱3۸3 ماهدی   24

دانش آموز دختر و پسر در  ۱3کالس بود اتفاق افتاد و در اثر آتش سوزی منبع گرمایشی که تنها تش گرفتن بخاری نفتی به دلیل آ

  کالس کشته شدند.

ین به جدال عالالدیک بخاری  ی در مدرسه شهید رحیمی روستای درودزن باتان در کالس، دانش آموزان کالس دوم دبس ۱3۸5آذر   ۱4

دانش اموز در این حادثه  8کشد. با سرما زمستان رفته اند . بخاری در میان کالس دومی ها سرنگون می شود و شعله های آتش زبانه می 

وختگی شدید از ناحیه سر و دست شدند.دچار س  

ساله جان خود  ۱3ش آموز ن یک دانروزی دانش آموزان در سیستان و بلوچستا ، براثر وقوع آتش سوزی در یک خوابگاه شبانه  ۸9آبان  

 را از دست داد.

این آتش سوزی به دلیل  دانش آموز شد. 4 گاه چابهار منجر به مرگ، آتش سوزی در دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانش 90آبان  

.خوابگاه دانش آموزان رخ داد اتصالی سیم های برق   

ر آتش بخاری نفتی مدرسه ابتدایی انقالب اسالمی سوختند ، دو دانش آموز جان باختند و دانش اموزان روستای شین آباد د 9۱آذر    ۱5

.تندنفر همچنان درگیر جراحات و تبعات سوختگی های شدید هس 26  



دانش آموز کالس اولی جان خود را از دست  4شدند و  دانش آموزان دبستانی در زاهدان قربانی چراغ نفای کالس درس 97آذر    27

دند.دا  

                                                                                                                                                            

         آمار و ارقامی که پیرامون حوادث “دانش آموزان” در مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و دبستان به گوش می رسد، بسیار مهم و قابل          

این باورند که با وارد شدن کودکان به محیط مدرسه، دیگر هیچ مشکلی آن ها را تهدید نخواهد کرد، اما تأمل است. برخی از والدین بر 

پتانسیل به وجود آمدن حادثه در محیط مدرسه به خاطر کمبود جا، تراکم دانش آموزان و کنجکاوی آن ها به نسبت منزل بیشتر خواهد 

در ادامه به ویژگی های یک مدرسه  .کاهد می بسیار حوادث وقوع از آموزان دانش خود و مدیران توسط رعایت نکات ایمنی در مدرسه بود.

  وده است.بوط به عدم سیتم گرمایشی نا ایمن بشایان ذکر است موارد ذکر شده فقط موارد مرپرداخته می شود. ایمن 

نویژگی های یک مدرسه ایم  

ه و راندمان آموزشی و تفهیم مطالب برای آن ها سریعتر ایمنی دانش آموزان بیشتر شد ،دستورالعمل های ایمنی در مدارس با انجام

 صورت می گیرد. عدم رعایت نکات ایمنی در مدرسه جان دانش آموزان را به خطر می اندازد.

 در ادامه با ویژگی های یک مدرسه استاندارد آشنا می شوید:

 سیستم گاز کشی مدارس

مدارس برای مصارف آشپزی، آزمایشگاه و مخصوصاً سیستم گرمایشی و بخاری ها استفاده می گاز این روز ها در سراسر کشور و در بیشتر 

 شود.

 نکات ایمنی استفاده از سیستم گاز کشی:

های گاز باید بیرون از محیط مصرف و در فضای باز باشند. کپسول *  

پسول ها باید در سایه نگهداری شوند و زیر باران و اشعه آفتاب قرار نگیرند.*ک  

.ها کامالً دور بوده و اگر امکان دارد، به وسیله شبکه فلزی محافظت شوند ز دسترس بچه*ا  

ورود دانش آموزان به آشپزخانه اکیداً ممنوع می باشد. الزم است در باالی اجاق گاز حتما سیستم تهویه و هود مناسب در نظر * 

 گرفته شود.

شرکت ملی گاز ایران باشد و به تایید کارمندان فنی آن شرکت صورت  کشی گاز باید بر اساس استاندارد های تصویب شده لوله*  

 گرفته باشد.

گاز ها و کلیه شبکه گاز کشی حتما هفته به هفته بررسی شده و بازرسی دقیق از آن ها صورت گیرد، تا نشت گاز صورت  اجاق *

 نگرفته و خطری افراد و دانش آموزان را در این ارتباط تهدید نکند.

http://mag.imentraffic.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/


ق در مدارسایمنی بر  

سیستم برق مدرسه یکی از مهم ترین عوامل خطر آفرین می باشد؛ باید کامالً ایمن بوده و از هر لحاظ مناسب با شرایط مدرسه طراحی و 

 اجرا گردد، تمامی زمینه های خطرناک در این ارتباط باید در نظر گرفته شده و از هر لحاظ برای کودکان مناسب سازی شود.

ارسراه پله مد  

ها هستند. چرا که دویدن دانش آموزان در پله ها با ازدحامی که ایجاد پله ها در مدرسه یکی از اصلی ترین مراکز خطر و حادثه برای بچه

می کنند بسیار خطرناک است، به همین خاطر ایجاد پله هایی با سطح عریض و ارتفاع کوتاه مجهز به نرده و دستگیره یکی از نکات مهم 

ر مدارس است. همچنین باید عبور و مرور همگانی دانش آموزان از این مناطق زیر نظر مسئولین و با کنترل آن ها صورت گیرد. ایمنی د

 نکته ی مهم دیگر در ایمنی راه پله ی مدارس تأمین نور کافی و روشنایی مناسب می باشد.

 پشت بام مدرسه

ید کنترل شده و در صورت لزوم قفل شوند. رفتن دانش آموزان به باالی بام در اثر راه پله و دیگر راه های رسیدن به پشت بام مدرسه با

 کنجکاوی و تعقیب پرندگان و یا گربه ها بسیار خطرناک است.

 بخاری های نفت سوز

 برای کودکان ایجاد میها خطرات بسیاری  سوز همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. این بخاری های نفت در بعضی از مدارس بخاری

 کنند، این خطرات عبارتند از:

سوختگی در اثر لمس و برخورد با سطح بخاری.*   

  سوزی به دلیل افتادن بخاری و تغییر درجه.آتش* 

   های رابط با محدوده کالس درس. ه وجود آمدن ارتباط دودکش و لوله ب*

  .نفتی بخاری کوره ستفاده از نفت سرد در کوره داغ بخاری و آتش گرفتن*ا

آموزان به صورت تدریجی در کالس به خاطر بد سوختن بخاری. ز همه مهم تر، مسمومیت گازی دانش*ا  

 لیز خوردن 

ممکن است دانش آموزان به خاطر خیس بودن کف کفش هایشان در فصل زمستان و یا شستشوی کف مدرسه با مواد شوینده، لیز خورده 

ه باید مسئولین کنترل کرده و مواظب کودکان باشند. تمیزکاری ها باید خارج از زمان مدرسه انجام و بر روی زمین بیفتند. در این رابط

                                                                                                                                                                   شود.

 بهداشت دست ها 

برند، رعایت و دقت کردن به نکات بهداشتی مانند در مراکز آموزشی که خود امکانات غذایی دارند و یا دانش آموز ها ناهار خود را می

بعد از غذا بسیار اهمیت دارد.شستن دست بچه ها قبل و   



 سقوط سنگ از نمای ساختمان مدرسه

تواند جان دانش آموزان را تهدید کند؛ به همین خاطر بررسی دقیق نمای ساختمان و تائید ایمنی آن و محکم کردن آن ها این عامل می

 بر دیوارها امری ضروری است.

 سرویس بهداشتی مدارس

های رعایت بهداشت و نظافت و تهویه مناسب سرویس بهداشتی و دستشویی مدرسه ها امری بسیار ضروری و مهم است. تمام قسمت

 یادگاری ها آن روی بر نتوانند کودکان همچنین و بوده راحت نظافت شود می موجب کار این سرویس بهداشتی باید کاشی کاری شود. 

.بنویسند  

  

 

 نور کافی

تواند به ایجاد نور کافی در کالس درس مناسب با ساعات شبانه روز و شرایط مختلف فصل ها بسیار مهم است، چرا که این موضوع می

ها تاثیر زیادی بگذارد.مرور زمان در سالمت چشم بچه  

 فاصله دانش آموزان از تخته سیاه

 برای مناسب فاصله این مورد نکته ی بسیارمهمی است و مستقیم با سالمت بینایی و پیشرفت درسی دانش آموزان سر و کار دارد. ایجاد 

. است مدرسه سرپرستان ی وظیفه و بوده مهم سیاه تخته به نسبت آموزان دانش نشستن  

 تهویه مناسب در مدرسه

آموزان اثرات نامطلوبی گذاشته و خطرناک برای زمان زیاد، بر روی دستگاه تنفس و سالمت دانشنفس کشیدن در محیطی با هوای آلوده 

می باشد. به همین خاطر یکی از موارد مهم جهت رعایت نکات ایمنی در مدرسه ایجاد تهویه مناسب و تأمین هوای کافی و سالم در 

  کالس های درس است.

 میز و نیمکت مدرسه

دانش آموزان در کالس از نظر ساخت و طرز نشستن آن ها به مرور زمان اثرات نامطلوبی بر دانش آموزان خواهد  مناسب نبودن نیمکت

 داشت، بنابراین استفاده از نیمکت و صندلی های دانش آموزی مناسب، امری بسیار ضروری است. 

  

 

 


