
  توصيه هاي ايمني ، فني ، اقتصادي و اقدامات الزم هنگام قطع برق

چنانچه در زمينه برق تخصص نداريد با رعايت نكات ايمني فقط كارهاي ساده اي از قبيل  - 
  .تعويض المپ هاي معمولي را انجام دهيد و به كارهاي مهمتر كه نياز به تخصص دارد اقدام ننماييد 

حمام از وسايل برقي نظير بخاري برقي ، سشوار ، ريش تراش و ماشين در محيط مرطوب مانند  -
  .لباسشويي استفاده نكنيد 

به فرزندانتان بياموزيد كه سيم هاي شبكه عمومي برق بدون روكش و فاقد حالت عايق بوده و لذا  -
  .از نزديك شدن به آنها خودداري نمايند 

فلزي مانند آنتن تلويزيون بر روي شبكه هاي حريم برق را رعايت و از سقوط هر نوع ميله  -
  .عمومي برق جلوگيري فرماييد 

   .هنگام قطع برق از انجام هر اقدامي ابتدا چند لحظه صبر كنيد 

   

اگر در بررسي اوليه متوجه شديد كه قطع برق تنها مربوط به منزل و يا محل كار شما نبوده و بقيه  
ند ، بنابراين در چنين حالتي با پرهيز از هرگونه همسايگان نيز دچار مشكل خاموشي شده ا

دستكاري كنتور و يا تاسيسات برق رساني بالفاصله مراتب را از طريق تلفن هاي مندرج در روي 
در صورتي كه قطع برق فقط . مصرفي به واحد حوادث برق امور مربوطه اطالع دهيد   قبوض برق

صورت با احتياط كامل نسبت به بررسي كليد و فيوز  مربوط به منزل و يا محل كار شما باشد در آن
اگر قطع برق به علت سوختگي فيوز و يا در اثر عملكرد كليد . نصب شده در زير كنتور اقدام نماييد 

باشد توصيه مي شود قبل از وصل مجدد كليد و يا فيوز ، ارتباط كليه وسايل برقي متصل به 
ه مربوطه و يا كشيدن دو شاخه آن از پريز از سيستم سيستم داخلي را از طريق قطع كليد وسيل

فراموش نشود . داخلي جدا نموده و سپس نسبت به وصل كليد و يا فيوز قبل از كنتور اقدام نماييد 
پس از برقراري مجدد جريان برق نسبت به وصل آن دسته از لوازم برقي كه كاركرد آنها مورد نياز 

   .مي باشد اقدام گردد 

   

ي كه پس از بررسي كليد ويا فيوز نصب شده در جوار كنتور مشاهده گرديد كه كليد و يا در صورت 
فيوز سالم است و در حالت وصل مي باشد ، اين نشانگر آن استت كه قطع برق مربوط به انشعاب 

قبل از كنتور بوده و در اين مورد هم با پرهيز از هر گونه دستكاري كنتور و يا انشعابات قبل از 
ور مراتب را از طريق همان تلفن هاي مندرج بر روي قبض به واحد حوادث امور برق مربوطه كنت

   .اطالع دهيد 

   



ساعته و حتي در ايام تعطيل آماده رفع خاموشي از شبكه هاي برق  24واحد حوادث به طور   
رت مي در صورتي كه از تماس با تلفن هاي فوق نتيجه اي حاصل نشد در آن صو. رساني مي باشد 

در ميان ) 2520333- 0341 -تلفن هاي( توانيد براي پي گيري ، مراتب را با دفتر ارتباط مردمي 
هم مي  اين تلفن ها در مورد پي گيري ساير مشكالت الينحل مانده مشتركين با منطقه برق. بگذاريد 

   .تواند مورد استفاده قرار بگيرد 
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