
 

 

 

  

 آسانسور در افتادن گیر

 

 افتد می اتفاق زمانی حوادث از بسیاری چون است  عاقالنه غیر شدت به آسانسور از رفتن باال یا پریدن بیرون*

 .شوند خارج آسانسور از خودشان میکنند تالش مردم که

 .باشید آرام پس شوید اکسیژن کمبود دچار نیست وقرار نیست ایزوله هوا مقابل در آسانسور کابین دیوار*

 .کند می تر جدی را وخطر کورتر را گره چون نباشید اهرم با کابین درهای کردن باز صدد در وجه هیچ به*

 و است مکانیکی سیستم این و شده فعال آسانسور اضطراری ترمز سیستم چون نباشید آزاد سقوط نگران*

 می تنهایی به ها آن از هرکدام که شود می حفاظت و پشتیبانی کابل 8 تا 4 با آسانسور کابین .افتد نمی ازکار

 .کنند تحمل را کابین وزن توانند

 .بگیرید تماس آسانسور از خارج افراد با دارند، خطر زنگ ها بعضی و دارند اضطراری تلفن کابین ها از بعضی*

 صدای با و باشید خونسرد داد نمی آنتن هم موبایل اگر و کنید استفاده موبایل از نبود دسترس در موارد ایناگر

 .کنید درخواست کمک مکرر و بلند

 .دارد وجود کابین در کافی اکسیژن که دهید اطمینان خود به و بکشید عمیق نفس چند*

 می دست از را خود تعادل کند می حرکت به شروع دوباره آسانسور وقتی افراد بعضی بنشینید کنید سعی*

 .دهند

 سیستم یک بیفتد کار از اگر وحتی دارد قرار جداگانه مدار یک در روشنایی سیستم نباشید تاریکی نگران*

 .کند می تامین را آن ساعت چهار تا پشتیبانی

 

  نکات ایمنی هنگام گیر کردن در آسانسور

 



 

 

 

 

 

 و کند حرکت آسانسور است ممکن چون نکنید کابین باالی باز قسمت از شدن خارج یا در کردن باز در سعی*

 .شود مرگبار نتایج باعث

 ظرفیت از بیشتر استفاده زیرا نکنید بازی نیز آن کلیدهای با و نشوید آسانسور سوار ممکن ظرفیت از بیشتر*

   .بردارد در جدی بسیار خطرات

 .بگیرید فاصله درها از نجات تیم توسط آسانسور درهای کردن باز هنگام*

 هنگام و نشوید وارد پهلو از یا عقب شکل به گو و گفت حال در آسانسور کابین به شدن وارد درهنگام هرگز*

 .شوید وارد کابین به رو و شده مطمئن خود مقابل در کابین وجود از ورود

 

 

 :دارد وجود دوحالت   

 سه کلید همان یا اضطراری کلید از استفاده با :است شده متوقف طبقه بایک هم ردیف آسانسور کابین (1

 درهای است دیگر همسایه دو یا یکی ساختمان مدیر دست در معموال که آسانسور گوش درهای

  .کنید باز را آسانسور

 ها آن واز گرفته تماس 125 باشماره نشانی آتش ماموران به باید :است شده متوقف طبقات بین (2

  .کنید تقاضای کمک

 

 چگونه به کسی که در آسانسور گیر افتاده کمک کنیم 

 



 

 

 

 

 

 مواقع

 

 استفاده پله از مشکل کردن برطرف تا سیستم آسانسورشدید در کوچک فنی نقص یک حتی متوجه که زمانی*

 .کنید

 .نکنید استفادهآسانسور  از وقت هیچ سوزی آتش و زلزله موقع در*

 

 

 در کابین توقف مثل مواردی .است نقص ترین نرسیده خطرناک راه از کابین که موقعی در آسانسور در بازشدن

 ای نشانه است ممکن ناهنجار هر صدای و است جدی هشدار یک هم زمین سطح از تر پایین یا باالتر موقعیتی

 .باشد فنی نقص از

 

 

شود،  بررسی دایم باید ایمنی و عملکرد نظر از و ساختمان است مجتمع در وخطرآفرین حساس بخش آسانسور

قانونی  نماینده یا ساختمان مالک و دارد ساختمان مقررات ملی طبق ادواری بازرسی و نگهداری به نیاز بنابراین

 تعویض یا تعمیر به نیاز اگر و کند بازبینی را ومکانیکی آسانسور برق قطعات تمامی بار یک ماهی حداقل باید او

 به آسانسور درهای همه روی اعالمیه نصب را با مسأله واین کند خارج سرویس از را دستگاه حتما ای بود قطعه

  مقررات در .دارد باالیی استهالک و است حرکت حال در مدام دستگاهی آسانسور .دهد اطالع ساکنان ساختمان

 

 کرد استفاده آسانسور از نباید که مواقعی

 

 هشدار درباره ی نقص ایمنی آسانسور 

 بازرسی آسانسور



 

 

 

 

 

 را ها آن که معنا این به کامل قرارداد مورد بازرسی را آسانسورها سال هر باید که است آمده ملی ساختمان

 .کند بررسی صد صفرتا از را آن تا خواست بازرس یک از و کرد خاموش
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